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Fra redaktionen: 
>>Flora og Fauna« har altid skullet 
tage sig af flere forskellige opga
ver, således som det også fremgår 
af teksten på omslagets forside og 
af spalten her ved siden af. For
uden at publicere originale artik
ler om dansk natur skal >>Flora og 
Fauna« være medlemsblad for en 
række naturhistoriske landsdelsfor
eninger. Dette er hidtil blevet 
røgtet på den måde, at bladet 
med visse mellemrum har bragt 
medlemslister for de tilsluttede 
foreninger med vedføjet samlf)spe
ciale (interesseområde), at iubi
læer er blevet fejret med festskrif
ter, og at formændene en gang 
om året har givet kortfattede refe
rater af foreningernes virksomhed. 
I de senere år har det dog været 
lidt skralt med sidstnævnte punkt, 
idet kun enkelte af formændene 
har benyttet sig af tilbuddet om 
at få optaget foreningsmeddelelser 
i bladet. Denne tendens er bekla
gelig både set ud fra et forenings
mæssigt og ud fra et alment syns
punkt. Referaterne er med til at 
vise foreningens ansigt udadtil, de 
gør reklame for foreningen, og de 
skaffer den flere medlemmer. Den 
almene betydning findes i eksku: 
sionsberetningerne, hvor særlig 
værdifulde fund og iagttagelser 
nævnes, ting og forhold, der må
ske ellers aldrig ville komme læn
gere end til en privat notesbog. 

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. 



Egernets (Sciuris vulgaris) indvandring nord for 
Limfjorden 

Af Poul Hald Morlensen 
(Kollegium J, Børglumvej 2, Risskov) 

Meddelelse nr. '13 fra Vildtbiologisk Station 
\Vil h a summary in Euglish 

Under zootopografiske undersøgelser af fuglelivet i Thy sommeren 
1964 havde jeg rig lejlighed til at konstatere, hvorledes egernet havde 
bredt sig i landsdelen, siden jeg i 1962 personligt så et for første gang 
i Tved plantage. Hovedsagelig ved forespørgsler til de lokale plan
tører i Thy indsamledes en del oplysninger om førsteforekomster, som 
kunne suppleres med andres iagttagelser fra Hanherrederne og Vend
syssel; og endelig var det muligt gennem Vildtbiologisk Station, Kalø, 
at få oplysninger om de egern, der på jagttegnene var anført skudt 
nord for Limfjorden til og med jagtsæsonen 1963-64. Alle disse kends
gerninger fremlægges her i en oversigt, hvis mål det er kort at be
skrive, hvorledes det jyske egern - efter i årtier at have haft Limfjor
den som grænse mod nord - endelig passerede denne forhindring og 
invaderede Hanherrederne samt Thy og Vendsyssel, hvor skovarealet 
siden århundredskiftet er blevet stadig større på grund af udstrakte 
nåletræsplantagers anlæg og opvækst. 

Det danske egern har tidligere været ret indgående behandlet af 
Sparck (1936), som efter sine undersøgelser først i trediverne nåede 
til den opfattelse, at den oprindelige jyske egernbestand måtte be
tragtes som helt eller næsten uddød i første halvdel af 1800-tallet. 
Imidlertid lader Sparck dog den mulighed stå åben, at nogle over
levende dyr af en oprindelig østjysk stamme er blevet blandet med 
efterkommere af 3 røde svenske egern udsat på Skaføgård, Djursland, 
omkring 1900. Denne sidste opfattelse forekommer overordentlig 
sandsynlig, idet man allerede i trediverne kunne påvise et indslag af 
mørke individer i den østlige del (bl. a. Frijsenborg-skovene) af det 
betydelige område, der på dette tidspunkt var blevet besat af den nye 
jyske egernpopulation. 

Den oprindelige danske bestand, der ifølge Sparck i særlig grad 
skulle være tilpasset løvskoven, er kendt for de mørke egern - enten 
rent sorte eller mørke med brunlige sider - som de kan findes i Vest
sjælland, på Fyn og tidligere i Vendsyssel (Pontoppidan 1763). 

Sparcks kort over de danske egernbestande i 1933-34 (1936 p. 269) 
viser, at de jyske egern med undtagelse af en ganske lille stamme i 
Sønderjylland kan regnes som tilhørende en stor bestand, der efter 
hurtig udbredelse i de foregående årtier var nået til såvel de ud
strakte klitplantager i Sydvestjylland som til de store hedeplantager i 
Midt- og Nordvestjylland. Salling var på dette tidspunkt besat, men 
endnu var bestanden ikke indvandret i Himmerland og områderne 
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nord for Limfjorden. Fjorden dannede - i alt fald mod nordvest - en 
foreløbig grænse for videre udbredelse. 

Denne naturlige grænse blev imidlertid allerede efter få årtier del
vis overskredet, idet egernet i 1942 for første gang blev iagttaget på 
Mors. Oplysninger om denne forekomst er givet af Nielsen (1946); 
men den er desuden omtalt af Degerbøl (1949, p. 62). Indvandringen 
til Limfjordsøen falder sammen med foregående hårde isvintre, så det 
må formodes, at egern har været i stand til at nå øen fra Salling. Ved 
nylig henvendelse til skovrider Green, Legind Bjerge, fik jeg mod for
ventning meddelt, at egern ikke fandtes på Mors nu. En forespørgsel 
til skovfoged Willumsen, Sønderherreds plantage midt på øen, gav 
samme svar; men skovfoged Willumsen kunne dog meddele, at han 
havde hørt om iagttagelsen af et enkelt egern i Sønderherreds plan
tage et år i begyndelsen af fyrrerne. Ved venlig bistand fra magister 
Birger J ens en, Kalø, er det lykkedes at skaffe et par interessante op
lysninger om forekomsten på Mors. I brev af 26. marts 1965 meddeler 
professor M. Degerbøl til magister Jensen, at der på Zoologisk Mu
seum findes et udstoppet rødt egern skudt under klapjagt i Sindbjerg 
plantage ca. l. februar 1943 af apoteker Hertz, Vils. I brev af 21. fe
bruar 1943 fra Laurids Sørensen, Sindbjerg, til sekretær Sigurd Niel
sen, Peterslund (findes i afskrift på Zoologisk Museum), beretter først
nævnte, at det i Sindbjerg plantage nedlagte egern var en han, og at 
der dagen efter nedskydningen blev set endnu et egern i en anden del 
af Sindbjerg plantage. Sørensen meddeler endvidere, at et enkelt 
egern for første gang blev set i Sindbjerg plantage forsommeren 1942. 
Efter alt at dømme uddøde de ganske få egern på Mors inden midten 
af fyrrerne - måske uden at have formeret sig. 

Indvandringen i Himmerland er af ret ny dato. I slutningen af tre
diverne blev egern for første gang truffet i plantagerne syd for Løg
stør, og i 1946 sås de første i parken, Christiansminde, i selve byen. 
Her blev de stadig mere almindelige, medens de endnu i 1950 var få
tallige i Vår skov på Vesthimmerlands nordkyst. Også i denne plan
tage tiltog de dog snart voldsomt i antal og er nu meget almindelige 
(meddelt af cand. pharm. Læssøe, Stavn). 

Imidlertid blev et egern allerede i 1951 set nord for Limfjorden i 
Tinggård plantage ca. 7 km fra Aggersund (meddelt af skovrider Og
strup). Forekomsten falder i forlængelse af den foregående nordret
tede indvandring i Vesthimmerland; men om overgangen over Lim
fjorden er sket via fjordens is eller Aggersundbroen, kan man natur
ligvis kun gisne, omend den første mulighed forekommer mest sand
synlig. I løbet af halvtredserne har de ganske få dyr, som er sluppet 
over, været i stand til at formere sig, eventuelt efter tilskud sydfra af 
flere dyr. Med det stigende antal er videre bortvandring begyndt mod 
vest og øst. 

Til illustration af egernets fremtrængen i de nye områder er på 
kortskitsen ved adskillige plantager anført årstallet for første iagt
tagelse eller nedlæggelse af egern. J eg vil ikke mene, at man bør 
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o 50 km. 

Vendsyssel 

Fig. L Egernets udbredelse i Nordjylland. Årstallene angiver førsteiagttagelser. 
-;- er anvendt ved plantager, hvor egern endnu ikke er påvist ved årsskiftet 1964-
65. Pilen viser den formodede indvandringsvej. 

The distribution o f Red Squirrel in North-Jutland. The ycars indicate the firs! records. +is used where 
the squirrel has not yet been demonstratcd at the beginniog o f 1965. The arrow shows the presumed way 
o f immigration. 

skelne væsentligt imellem, om en førsteangivelse fra en lokalitet er 
baseret på iagttagelse eller nedskydning, da egernet er dagdyr og 
meget let at skyde. Generelt gælder det dog, at førsteiagttagelsen på 
en ny lokalitet falder nogen tid før første nedskydning. I følgende 
liste gives en kronologisk oversigt over førsteangivelser fra de enkelte 
lokaliteter. Efter angivelsen fra det pågældende år er så vidt muligt 
vedføjet en karakteristik af egernets nuværende hyppighed på stedet. 

1951 : l stk. set i Tinggård plantage; næste iagttagelse ca. 1955 - fra slutningen af 
halvtredserne almindeligt (skovrider Ogstrup). 

Va n d r i n g e n  m o d  v e s t :  

1952: l stk. set i Vester Torup plantage, næste iagttagelse i slutningen af halv
tredserne, derefter stadig mere hyppigt (plantør Broeng) . 
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1955: Omtrentligt dette år blev l egern skudt nær Svinkløv plantage (kørelærer 
Christiansen, Ranum). 

1957: l stk. set ved Hjaremål plantørbolig 31. august, herefter fåtalligt i 1958 og 
59, så mere hyppigt, nu almindeligt (plantør Pedersen). 

1959 : l stk. set i Østerild plantage; almindeligt i begyndelsen af tresserne, nu 
talrigt (plantør Krogh og frugtavler Jacobsen). En notits om førsteforekom
sten i Østerild plantage findes i øvrigt hos Strandgaard (1962, p. 33) . 

1960 l stk. skudt i juli ved Hingelbjerg pr. Fjerritslev (kørelærer Christiansen, 
Ranum). 

1961 Set i Lild plantage; nu almindeligt (plantør Hansen). 
Set i Tvorup plantage; nu almindeligt (plantør Larsen) . 
Set i Hvidbjerg plantage; nu almindeligt (plantør Ravn). 

1962: 4 skudt i plantagerne nord for Klim (arbejdsmand Jensen, Hæstrup). 
l stk. set midt på dæmningen mellem Bygholm Vejle og Limfjorden 29. 
juni. Det svømmede skræmt over en kanal og forsvandt mod nord over 
engene (magister Fog, Kalø). 
3-4 stk. set i Tved plantage, ret fåtalligt i 1963, almindeligt i 64 (plantør 
Mortensen). 
l stk. skudt i Vilsbøl plantage; nu almindeligt (skovfogedaspirant Jensen). 
Set i Nystrup plantage; nu næ1mest talrigt (plantør Christensen). 
Set i Stenbjerg plantage; nu jævnligt (plantør Jensen) . 
I efteråret 1962 slap enkelte dyr ud fra Vildsund dyrehave (restauratør 
Nøhr). Disse dyr kan næppe have fået større betydning på dette tidspunkt, 
da der fandtes egern i alle klitplantager. 

1963 : l stk. set i Vigsø plantage (egen iagttagelse). 
Set i Rønhede plantage (lærer Larsen, Bested). 

1964: l stk. set i Sennels plantage (egen iagttagelse). 
Set i Næstrup plantage (gartner Himmelstrup, Thisted). 
l stk. skudt på åben mark 2 km sydøst for Tvorup plantage om efteråret 
(gårdejer Yde, Snedsted). 
Flere set i Dover plantage og i august måned l stk. i det åbne hedestykke 
på Draget mellem Thy og Thyholm ( centralbestyrer Johansen, Ydby). 
l stk. set i Nørhå (gårdejer Nicolaisen). 

1965: I januar set flere i Sønderhå kommuneplantage, samt i Gjersbøl plantage 
(gårdejer Yde, Snedsted). 

E g e r n e t  f i n d e s  i k k e : 

I Thisted park (gartner Hirnmelstrup). 
På selve Thyholm (Hvidbjerg realskoles elever). 

V a n d r i n g e n m o d ø s t : 

1961 : Set i Oxholm skov; nu ret almindeligt (skytte Rasmussen). 
Set i Øster Svenstrup (bogtrykker Gertsen, Brovst). 

1962: l stk. skudt i Langdal plantage; nu ses det almindeligt (direktør Wintl1er). 
l stk. skudt i Horsens enge øst for Hammer Bakker (plantør Nielsen, Vest
bjerg). 
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1963 : l stk. skudt ved Kokkedal slot; på dette tidspunkt var egernet almindeligt 
der (elektriker Skal!, Skovsgård}. 
Set i Fosdalen; nu almindeligt (plantør Ejlskov Jensen}. 
Set i Blokhus plantage; nu jævnligt (plantør Plesner}. 

1964: l stk. set i efteråret nord for Bjergby ved Hjørring (smedemester Stor
gaard}. 
l stk. set i Horne syd for Hirtshals - vist sidst på sommeren (plantør Mad
sen, Uggerby}. 

1965: Spor i sne 26. februar i Hammer Bakker (plantør Nielsen, Vestbjerg}. 

E g e r n e t  f i n d e s  i k k e : 

I Tornby plantage (plantør Knudsen), i Uggerby plantage samt de øvrige 
klitplantager mod øst (plantør Madsen}. Ved Løkken (landmand Petersen, 
Ingstrup}, i Dronninglund (plantør Nielsen, Vestbjerg} samt i skovene ved 
Hals (skovfoged Friis}. 

Vandringen mod vest synes at være skredet frem med imponerende 
hast. Hvidbjerg og Lodbjerg plantage i Sydthy - i luftlinie via plan
tager ca. 50 km fra Hjaremål plantage - må være nået i løbet af gan
ske få år. Men når netop vandringen i denne retning er gået hurtigt, 
skyldes det utvivlsomt, at plantageområderne i Nord- og Vestthy stort 
set er sammenhængende, og for at vandre de anførte 50 km skal egern 
kun passere mindre afstande - den største ca. 3 km - uden for sluttet 
nåleskov. Nu kan egernet i Thy siges at være almindeligt i hele ræk
ken af klitplantager; i Tved plantage blev der således alene i oktober 
1964 i haven ved plantørboligen skudt 6 (4 ��og 2 o o), som kom for 
at fouragere i nøddebuskene. Derimod. er det endnu fåtalligt eller 
manglende i en del småplantager i Midt- og Østthy; men disse er også 
alle beliggende ret isolerede, omgivet af betydelige landbrugsom
råder med sparsom trævækst 

Indvandringen mod ·øst til Vendsyssel er endnu langt fra afsluttet 
og synes i øvrigt at være gået noget langsommere end mod vest - et 
forhold der er forklarligt ved de mere spredte skovarealer. Det er des
uden bemærkelsesværdigt, at plantør Ejlskov Jensen, Fosdal plantage 
nord for Tinggård plantage, først så egern i 1963, medens skytte Ras
mussen konstaterede det i Oxholm skov i 1961. Indvandringen synes 
at være gået både vest og syd om Store Vildmose, og den videre inva
dering af Vendsyssel vil herefter sandsynligvis dels ske fra syd og syd
øst ad den ret skovrige højderyg, dels fra sydvest gennem rækken af 
klitplantager, der strækker sig fra Tornby mod Skagen. 

Om den hidtidige indvandrings mere detaillerede forløb kan næ
sten intet siges med sikkerhed, fordi de sporadiske iagttagelser fra de 
enkelte plantager sammen med oplysningerne om ret få nedlagte dyr 
er eneste kildemateriale. Et interessant forhold er imidlertid, at eger
net næsten samtidigt blev registreret i den række plantager, som 
sh·ækker sig fra Nord- til Sydthy. Det synes at vise, at vandringen er 
gået hurtigt gennem det store, langstrakte og næsten samlede skov
område; og at der ikke, som man kunne fristes til umiddelbart at an-
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tage, i de enkelte plantager efterhånden blev opbygget en bestand, 
som - når den efter flere års forløb nåede en tærskelværdi m. h. t. in
dividtæthed - så afgav dyr til udvandring. Forklaringen på, at eger
net i løbet af så kort tid er i stand til at bosætte så store arealer, må 
enten være, at der i egernbestande findes langt mere omfattende indi
viduelle vandringer end normalt antaget, eller snarere - at de enkelte 
individer, når de kommer ud i områder, hvor der kun har været få 
eller ingen artsfæller, ikke bliver standset eller »låst fast« af de terri
toriegrænser, som vil forekomme i et område med normal (og mak
simal) egernpopulation. Selvsagt vil kønsdriften bevirke vandringer 
på de tyndtbesatte lokaliteter, men denne drift kan næppe behandles 
som faktor særskilt fra den vandring, som de løse territoriegrænser 
medfører. 

Når egernet har haft succes med indvandringen i et område som 
Nordjylland, skyldes det bl. a., at det ikke viger tilbage for at løbe 
større strækninger uden for sluttet skov og endog ofte i områder uden 
trævækst overhovedet. I mit sparsomme materiale er der hele tre be
retninger om et egern set på vandring i utypisk område, nemlig på 
den lange dæmning syd for Bygholm, 1962, på åben mark sydøst for 
Tvorup plantage, 1964, og i hedeterræn på Draget, Sydthy, 1964. 
Egernets evne til ligesom f. eks. odderen at kunne klare sig i længere 
tid uden for sin naturlige biotop forklarer dets eksplosionsagtige ud
bredelse i Jylland i dette århundrede, nu sidst kulminerende med den 
hurtige indvandring i Nordjylland. 

Som et aktuelt lille sidespring skal her berettes om en oplevelse, jeg 
har fået genfortalt af plantør Knudsen Pedersen, Hjaremål. Den blev 
oplevet af hans far omkring 1930. Da faderen, nu afdøde plantør Pe
dm·sen, en sensommerdag spadserede på engene mellem Bm·drup 
plantage og Ho bugt, opdagede han pludselig et egern, der løb over 
engbunden. Hunden for naturligvis straks efter dyret, medens plan
tøren ubevægelig fulgte det interessante og usædvanlige optrin. Hans 
forbløffelse blev dog snart endnu større, da egernet med et styrtede 
lige hen mod ham og sprang op ad ham for til slut at klamre sig til 
hans hattepuld. Plantør Pedersen var i denne situation simpelthen 
den eneste opretstående genstand, som egernet instinktivt flygtede op 
i, da en så alvorlig fare som en stor glubsk jagthund truede. 

I øvrigt er det påfaldende, at egernets forekomst i Sønderjylland 
tilsyneladende ikke har ændret sig væsentligt siden trediverne. Spiirck 
(1936) angiver kun en lille bestand i den østlige del af Sønderjylland. 
Strandgaard (1962) giver p. 32-33 kort over egernudbyttet pr. 100 ha 
i de enkelte amter i Danmark 1956/57 og 1957/58, der viser, at antal
let af nedlagte egern falder mod syd i Jylland og er så lille i de fire 
sønderjyske amter, at det slet ikke er angivet. 

Af den nye egernbestand i Nordjylland har jeg haft lejlighed til at 
måle og veje 8 eksemplarer skudt i Tved plantage, 1963-64, og heraf 
er tre bevaret skindlagt. Det er bemærkelsesværdigt, at nogle indi
vider er ret mørke og forekommer sammen med dyr, der kan betrag-
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tes som almindelige røde egern. En S! fra Tved efteråret 1964 havde 
således helt sort hale, og pelsen var meget mørk, men dog brunlig. 
Forholdet gav anledning til, at jeg på forskellige steder forhørte mig 
om farven på de iagttagne eller skudte egern. Det viste sig nu, at der 
alle steder, hvor egernet blot var nogenlunde almindeligt, var blevet 
iagttaget mørke egern sammen med de røde dyr. En fremtidig under
søgelse over de jyske egerns farvefordeling ville være ønskelig; ikke 
mindst da det har vist sig, at den fynske bestand, som hidtil har været 
regnet for ren sort, også har indslag af røde og brune egern (Runge 
1957). 

Alle, som på forskellig måde har bidraget med oplysninger om 
egernet i Nordjylland, beder jeg modtage min bedste tak. En særlig 
tak rettes til magister Birger J ens en og assistent H. Strandgaard, Vildt
biologisk Station, for hjælp ved fremskaffelse af oplysninger om 
skudte egern og i øvrigt for udbytterig drøftelse af problemerne. 

Lad mig til slut udtrykke ønsket om, at andre tager den opgave op i 
detailler at følge egernets videre udbredelse gennem Nord- og Øst
vendsyssel - om et par år vil mulighederne sandsynligvis ikke længere 
eksistere. 

Summary 
The immigration of the Red Squirrel (Sciuris vulgaris) to North-Jutland 

This investigation on a not yet finished immigration of a squirrelstock into the 
areas north of the Limfjord (Hanherrederne, Thy, and Vendsyssel) is  based on a 
special inquiry mainly to f01·esters, and on information from the Game Record of 
the Danish Game Biology Station. 

At the beginning of this century the squirrels in Jutland spread considerably in 
the young conuerous plantations. To the northwest, however, this dispersal was 
s�opped by the Limfjord. At the end of the 1940ies the squirrels had reached 
Aggersund, where the fjord is rather narrow. Here the immigration into Han
herrederne seems to have started - perhaps across the ice in the severe winter of 
1947. The first squirrels were seen in two plantations just north of Aggersund in 
1951 and 1952. But not until the end of the 1950ies the squirrel became common 
in these plantations, and in the foliowing years the immigration then proceeded 
to the west and south into Thy, and later on also to the north and east into 
Vendsyssel. The immigration into Thy went on very fast, while it has gane more 
slowly into Vendsyssel, most likely caused by the faet that this area is more poorly 
wooded than that of Thy. 

The squirrel stock north of the Limfjord is composed of both red as well as 
very dark brown individuals. 
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Anmeldelser 

Cha·rles Vau.rie: The hirds af the paiearetic fatma. A sustematic reference. Non
Passeriformes. XX + 763 sider. Pris 147 sh. H. F. & G. Witherby. London. 

Bogen slutter sig smukt til det tilsvarende bind om spurvefugle (se Flora og 
Fauna 1959, 65, s. 144), og de to arbejder vil uvægerlig blive betragtet som en 
helhed; forf. har dog ikke kaldt dem bd. l og 2, da han har ønsket, at de skal 
kunne benyttes uafhængigt af hinanden. I indledningen omtales værkets plan, og 
afgrænsningen af det behandlede område beskrives nøjagtigt. Af betydning 
for dansk forskning er bl. a. inddragning af Vestgrønland, som ikke er indbe
fattet i fremstillingen af spurvefuglene. Forf. er ikke veget tilbage for ulejlighed 
med klaring af talrige problemer, og hans flid er kendt i adskillige zoologiske 
museer, også i Danmark, og i det hele taget er bogen blevet til på ret inter
nationalt grundlag; rent teknisk kan det oplyses, at den er skrevet i New York 
af en franskmand og trykt i England. De forskellige fugle er behandlet i den sæd
vanlige rækkefølge; man begynder med den nordafrikanske og den arabiske struds, 
fortsætter med lommer og lappedykkere etc. og slutter med sejlere, skrigefugle og 
spætter. Ved de enkelte former omtales udseende og geografisk variation, hvor 
det er nødvendigt; men størstedelen af teksten drejer sig om udbredelse i og 
uden for yngletiden, og for en række mindre alment kendte fuglearter beskrives 
opholdsstedets karakter. Bag i bogen findes en liste over nyere lokalfaunaer samt 
registre over engelske, franske, tyske og videnskabelige betegnelser. Alverdens 
ornithologer vil gøre flittig brug af dette fremragende værk. 

B. Løppenthin. 

V. B. W·igglesworth: The life af -insects. 360 sider. 18 dobbelttavler, hvoraf 6 i 
farver. 164 tekstfigurer. Pris: 55 sh. vVeidenfeld & Nicholson. London 1964. 

En fortrinlig skrevet og instruktivt illustreret bog om insekternes bygning og 
livsforhold, rigt belyst ved eksempler til forståelse af emnet. Fremstillingen har 
bud til enhver, der arbejder med denne dyregruppes mangfoldigheder, fagzoolog 
såvel som amatør, og den kan utvivlsomt være en særdeles brugbar støtte ved 
undervisning. 

I det indledende kapitel omtales insekternes oprindelse; derefter behandles de
res tilstand som landdyr, bevægelser i forskellige medier, fødeoptagelse, forplant
ning og forvandling, lysorganer og disses virkning, farver, adfærd, statdannelser 
og vandringer. Endvidere findes afsnit om insekter og blomster og om insekter og 
mennesker; det sidste kapitel drejer sig om nytte- og skadedyr fra silkesommer
fugle og spanske fluer til vandregræshopper og malariamyg, men ikke om former, 
der selv er snyltere. Som »Appendix« bag i bogen har forf. udarbejdet en »Cata
logue of insects<< med karakteristikker af de forskellige ordener, en fyldig forteg
nelse over litteratur, opdelt efter bogens afsnit, så ønsker om at finde frem til 
yderligere oplysninger om et og andet let kan opfyldes, og endelig findes her et 
glossarium med faste og gode definitioner af talrige fagudtryk samt et sagregister. 
Det er et værk som fortjener stor udbredelse, også uden for entomologernes snæv-
rere kreds B. Løppenthin. 

L. Larsson & G. Mart-insson: Gyldendals Havebog. 570 sider. 1000 illustrationer, 
hvoraf mange i farver. Pris kr. 188,00. Gyldendals Forlag. København 1965. 

Redaktionen har modtaget ovenanførte bog, der i sit emne ligger noget udenfor, 
hvad vi ellers anmelder. Men da mange af bladets læsere er havefolk, skal der 
gøres opmærksom på det smukke værk med de mange instruktive illustrationer. 
Foruden de egentlige haveplanter behandles også altan- og stueplanter. E. N. 
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Cikaden Eupteroidea stellulata (Burmeister 1841) 
1 Danmark. (Hemiptera, Cicadellidae) 

Af N. P. Kristensen 
(Zoologisk Museum, København) 

Witb a surnrnary in English 

I anledning af nogle fund fra 1963 og 1964 af cikaden Eupteroidea 
(Eupteryx auct. partim, nec Curtis 1831, Cicadella Dumeril 1806 
(nom. reject.)) stellulata (Burmeister 1841) i Bagsværd ved Køben
havn skal der her gives en kort omtale af denne art og dens øvrige 
kendte forekomst i Danmark. 

E. stellulata hører til Cicadellide- (Jassidae auct.) underfamilien 
Typhlocybinae, som er karakteriseret ved, at coriums ribber er utyde
lige ved basis samt ved, at af forvingens tværribber kun apicaltvær
ribberne er til stede. Tidligere henregnedes arten til slægten Eupteryx 
(diagnose, se Jensen-Haarup 1920, s. 165). Slægten Eupteroidea 
(Young 1921) er opstillet på grundlag af visse genitalmorfologiske 
ej endommeligheder. 

Artens habitus fremgår af fig. l. Grundfarven er glinsende hvid, 
farvingetegningen mørkebrun og sort. Meget karakteristisk er forvin
gerandens konkave indbugtning, som tydeligt adskiller den fra den 
noget lignende Assymmetropteryx pict-ilis (Stål); endvidere mangler 
E .  stellulata den for sidstnævnte art karakteristiske sortbrune streg 
foran og bag øjet. Hannens genitalier er afbildet hos Ribaut (1936 
s. 138) og Young (1952 s. 201). Som næringsplante angives af Ribaut 
(l. c.) og Ossiannilsson (1946 s. 122) kun lind (jfr. nedenfor). 

E .  stellulata er i den danske litteratur tidligere kun omtalt i en kort 
notits af Bovien (1934 s. 293) med følgende ordlyd: 

>>C i k a d e r (Eupteryx stellulata). Fra Skelskør indsendtes Kirsebærblad e, der 
var suget af små Cikader, der optrådte i stor mængde. Hr. Jensen-Haarup, der 
foretog Bestemmelsen, meddelte, at Arten kun er fundet een Gang tidligere i Lan
det (på Lind). I Rusland optræder den på Ahorn og Æble. I Modsætning til de 
fleste andre Arter af sin Slægt er Arten polyfag. Det er interessant, at et tilsyne
ladende så sjældent Insekt pludselig kan optræde i så stor Mængde som Skade
dyr.« 

Hvor det af Jensen-Haarup omtalte første danske eksemplar stam
mer fra, vides ikke; det findes hverken på Zoologisk Museum i Køben
havn (som besidder de fleste vigtigere danske cikadesamlinger, her
iblandt coll. J.-Hrp.) eller på Naturhistorisk Museum i Århus. Det er 
heller ikke lykkedes at finde de omtalte eksemplarer fra Skelskør, 
hverken på museerne, i Statens Plantepatologiske Forsøgs samling 
eller i Landbohøjskolens zoologiske samling. 

Fra de senere år foreligger der fund af arten fra to lokaliteter i 
Nordsjælland: Rungsted, l o 23. VIII. 1951 (på lys, T. W. Langer 
leg., coll. Zool. Mus. Kbh.) og Bagsværd: 2 S?S? 10. VIII. 1963, 2 S?S? 
18. VIII. 1964 (0. Martin leg. , coll. Zool. Mus. Kbh.). Sidstnævnte 
sted optrådte den talrigt på kirsebær. 
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Fig. l. Eu.pteroidea 
stellulata (Burm.) <j>. 
Bagsværd 10. 8. 1963. 
O. Martin leg. 
Forvingelængde 

L-------���----�------_.. 3,6 mm. 
(B. W. Rasmussen fol.) 

Da E. stellu.lata forekommer i alle vore nabolande og også på to af 
de kendte danske lokaliteter er fundet i betydeligt tal, er det sandsyn
ligt, at arten i vid udstrækning er overset herhjemme. Det vil være af 
interesse at få yderligere oplysninger om denne karakteristiske cika
des udbredelse og om dens næringsplantekrav. 

For overladeise af Bagsværd-materialet takker jeg stud. art. Ole 
Martin, for optagelsen af habitusfotografiet stud. mag. B. W. Rasmus
sen og for bistand med diverse oplysninger prof. , dr. Frej Ossiannils
son (Uppsala), docent, dr. Niels Haarløv (Landbohøjskolen, Kbh.) og 
cand. agro. Jørgen Reitzel (S. P. F., Sorgenfri). 

Summn•·y 
The few Danish records of the leaf11opper Eupteroidea stellulata (Burmeister) 

(all from Zealand) are dealt with. As the species in two localities has appeared in 
considerable numbers (on ane occasion it  was even noxious) it  is suggested, that it 
has been largely overloaked in Denmark. 
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Noter om dansk flora og vegetation 22-28 

Af Alfred Hansen 
(Botanisk Museum, København) 

og A n fred Pedersen 
(Vordingborg) 

\Vith an English summary 

22. Floraen på Ægholm ved Nyord 

Farvandet nord og nordøst for Nyord er et lavvandet flakområde, 
på hvis rand ud mod Ægholm Rende den marine forlandsdannelse, 
barreøen Ægholm, er opstået. Øen har været af vekslende størrelse, 
nu er den ca. 3 00 m lang og ca. 50 m bred. Den ejes af godset Jungs
hoved og blev i 1963 fredet, i første række fordi den er et værdifuldt 
rastested for vade- og svømmefugle i træktiden. I yngletiden beher
skes fuglelivet af rugende sølvmåger. Ved et besøg i juni 1964 fandtes 
i alt 43 plantearter, der i hovedsagen fordeler sig på følgende 4 sam
fund: 

l. S t r a n d o v e r d r e v med Avena elatior-sah1fund på en smal
. 
ryg 

på langs gennem øen, der ikke nås af vinterhøjvandet. Dominerende 
er Ave1w elatior (Drap-Havre), iblandet Artendsia vulgaris var. coarc
tata (Grå Bynke), Chrysanthemum vulgare (Guldknap), Rumex cris
pus (Kruset Skræppe), Achillea millefolitim var. con�racta (Alm. Røl
like), Festuca ntbra (Rød Svingel), Vicia ci·acca (Muse-Vikke), Galium 
verum (Gul Snerre), Linaria vulgaris (Alm. Torskemund), Sedum acre 
(Bidende Stenurt), Plan tago lanceolata (Lancetbladet Vejbred), Gera
nium. malle (Blød Storkenæb), Lotus comiculatus (Alm. Kællingtand), 
Anthriscus vulgaris (Alm. Kørvel) samt de to agerukrudtsplanter Me
landrium album (Aften-Pragtstjerne) og Papaver argemane (Kølle
Valmue). Eneste tilstedeværende busk er Rosa canina ssp. canina 
(Glat Hunde-Rose). 

2. T a n g v o l d e  fra vinterhøjvande med Atriplex-samfund. Domi
nerende er Atriplex deltoiclea (Tand-Mælde), Atriplex litorale var. 
serrata (Strand-Mælde) og Girsiwm arvense var. harridum (strandform 
af Ager-Tidsel), iblandet Tripleurosperm:un" maritimum ssp. salinum 
(Alm. Strandkamille), på indslag af sandopskyl Elymus arenarlus (Ma
rehalm), Hanekenya peploicles (Strandarve), Gakile nwritima ssp. bal
tica (Østersø-Strandsennep), Cochlearia danica (Dansk Kokleare), 
Polygonwn heterophyllum (Alm. Pileurt). 

3. O v e r s v ø m m e l s e szo n e  med lækyst-præg (Lepidium latifo
lium-samfund). Dominerende er Lepidium latifoliwn (Strand-Karse) 
med Glaux maritim a (Lerkryb) og Potentilla ansedna (Gåse-Potentil), 
iblandet Festuca. aru.ndinacea (Strand-Svingel), Agrostis stolanifem 
(Krybende Hvene), Cochlearia offichwlis (Læge-Kokleare), Juncus 
articulatus (Glanslcapslet Siv) og Atriplex longipes (Stilk-Mælde). 
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4. S t r an  d s u m p ( Seirpus maritimus-samfund) eller typisk s t r a n  d
e n g  (Juncus gemrdi-samfund) i spredtliggende småpletter på laveste 
niveau. I strandsumpen dominerer Seirpus maritimus (Strand-Kogle
aks), et par steder afløst af PhmgnLites communis (Tagrør) med Con
volvulus sepium (Gærde-Snerle). I strandengen, der er bedst udviklet 
på sydsiden mod Nyord, ses Juncus gera1·di (Botnisk Siv), Ca1·ex ex
tensa (Udspilet Star), Spergularia salina (Kødet Hindeknæ), Plantago 
major ssp. intermedia (Tandet Vejbred), Aster tripolium (Strand
Asters) og Plantago maritima (Strand-Vejbred). 

Til denne planteliste kan føjes et interessant fund af M elandrium 
viscosum (Klæbrig Pragtstjerne), gjort i 1884 af V. Henningsen. Den 
er udbredt i skærgården ved den sydøstsvenske kyst og må antages at 
være spredt til SØ-Danmark med sydvestgående trækfugle (jvf. Ster
ner 1922, endv. B. T. 55, s. 189). Fundet af Arternisia vulgaris var. 
coarctata peger i samme retning (sml. B. T. 57, s. 102). 

Flora og Fauna har før bragt beretninger om floraen på marint dan
nede småøer, således Rågø Sand i Smålandshavet (F. & F. 57 og 58, 
L. Kring), Nyland ved Ærø (F. & F. 62, Alfr. Hansen) og Vresen i 
Storebælt (F. & F. 65, Alfr. Hansen). I Botanisk Tidsskrift behandles 
floraen på Deget og Kjølpen ved Frederikshavn (B. T. 25, C. H. Osten
feld, suppl. B. T. 57, S. Ødum), Nordre Rønner ved Læsø (B. T. 42, 
K. Wiinstedt, suppl. B. T. 55, Alfr. Hansen & S. E. Sandermann-01-
sen), samt på Jordsand i Vadehavet (B. T. 48, L. Edelberg). I tilslut
ning hertil kan nævnes Hirsholmen ved Frederikshavn (B. T. 25, C. H. 
Ostenfeld, suppl. B. T. 57, S. Ødum), Tipperne (C. Raunkiær, 1934: 
Botaniske Studier I), Langli (B. T. 42, E. K. Gabrielsen & Johs. Iver
sen, suppl. F. & F. 65, Alfr. Hansen & Anfr. Pedersen) og Græshol
men ved Bornholm (i trykken). 

23. Nyt kort over ]uncus acutiflorus Ehrh. i Danmark 

I TBU. 4 (Wiinstedt 1937) publiceredes et kort over den davæ
rende, kendte forekomst af Juncus acutiflorus (Spidsblomstret Siv) i 
Danmark. Kortet viser 14 fund i Sydvest- og Sønderjylland samt l på 
Falster (Hasselø); et ældre fund fra nordsiden af den nu udtørrede 
Sjørring Sø i Thy (1869, nu forsvundet) er ikke vist på kortet. 

Siden 1937 har det imidlertid vist sig, at planten har en videre ud
bredelse nordpå i Jylland. I alt 10 nye findesteder nord for linien Es
bjerg-Kolding samt 4 nye fra det gamle udbredelsesområde i Sydvest
og Sønderjylland er registreret. Grunden til den sene opdagelse af de 
nye findesteder, hvor plantens eksistens vel i de fleste tilfælde er af 
gammel dato, skal sikkert søges i den kendsgerning, at planten kan 
være vanskelig at holde adskilt fra Juncus articulatus (Glanskapslet 
Siv). Står man over for en formodet J. acutiflorus, er det altid vigtigt 
og afgørende at undersøge dens karakteristiske, kraftige og vandret 
strygende rhizom. Fra J. subnodulosus (Butblomstret Siv) kendes den 
på blosterbladskarakter. 
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De nye jyske findesteder er (fig. l): Eng v. Kollund, d. 52, 1929 
(H. P. Kristensen), v. Tinglev Sø, d. 52, 1944 (Kn. Jessen), Manø, d. 
27, 1950 (Anfr. Pedersen), Sønderho, Fanø, grøft v. kirken, d .  27, 
1941 (Anfr. Pedersen), sump v. Linding A nær Torstrup, d. 26, 1955 
(J. Hedegård) og 1961 (B. Øllgård), v. Karlsgårde Sø v. Varde, d. 26, 

Fig. l. Juncus acutiflorus i Danmark og Europa. Den optrukne 
linie afgrænser udbredelsen efter Wiinstedt 1937. 

/uncus acut.ijlorus in Denmark and Europe. Tbe drnwn line limits the distribution 
accordiog to Wiiostedt (1937). 

1949 (E. Traustedt), Tarm Kær, d. 17, 1938 (S. M. Rasmussen), eng v.  
Velling Kirke, d. 17, 1964 (forf.), eng n. f. Sdr. Omme, d. 19, 1962 (B. 
Øllgård), v. bækløb i Vrads Sande, d. 20, 1949 (T. Christensen), v. 
Stubhergårds Sø n. f. ruinen af Stubher Kloster, d. 15, 1959 (Kn. Ja
kobsen), v. Estvad v. Flynder Sø, d. 15, 1963 (forf.), eng n. f. Skalle 
Sø v. Flyndersø, d. 15, 1964 (B. Øllgård) og eng i Ulvedalene s. f. 
Hjørring, d. 2, 1964 (J. Th. Mikkelsen). 

På det falsterske findested anses planten nu for forsvundet (Kring 
1953). 
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Ved Velling Kirke ved østsiden af Ringkøbing Fjord iagttoges i 
1964 ca. 10 store kloner i Carex fusca-Agrostis stolonifera-eng, led
saget af Myosotis palustris, Galium palu.stre, Lotus uliginosus, Caltha, 
Ranuncu.lus flmnmula og Hiemchloe odorata. 

I Skandinavien har arten hidtil kun været kendt fra Danmark, men 
den er for nylig også påvist på 2 lokaliteter i Syd-Norge (Berg & 
Wischmann 1959). Det ene norske fund går dog tilbage til 1911, men 
har være forvekslet med J. articulatus. Et fund fra Trangisvåg på Fær
øerne, publiceret hos Ostenfeld & Grantved (1934) som J. obtusiflorus 
( = J. subnoclulosus), tilhører sandsynligvis også denne art. 

Plantens udbredelse i Europa synes at være atlantisk-subatlantisk. 
Den er muligvis hyppigere i Middelhavslandene end vist på fig. l. 
Fra NV-Afrika kendes kun bjergforekomster. Den er kendt fra New 
Foundland (amfiatlantisk) samt fra New Zealand, hvor den er natura
liseret. 

24 .. Om Claylonia perfoliata L. i Danmark 

I anledning af meddelelser i dagspressen (se bl. a. Holbæk Amts 
Venstreblad 21/12 1964) om fund i apotekerhaven i Kalundborg af 
denne plante, som omtales som »Munkesalat« i relation til dens for
modede indførsel til Danmark i munketiden, var det måske på sin 
plads med nQgle bemærkninger om arten. 

Det offici'elle danske navn for planten er Vinterportulak, et navn 
som f. eks. bruges i Raunkiærs Flora. At kalde den Munkesalat er 
temmelig misvisende, idet den intet har med munkenes virksomhed 
her i landet at gøre; den er oprindelig indført fra Nordamerika og 
indslæbes sandsynligvis recent fra andre europæiske lande. De første 
fund herhjemme stammer muligvis fra haven tilhørende »Selskabet til 
Havedyrkningens Fremme« i København, hvis gartner i ·årene 1848-
64, J. A. Bentzien i sin bog »Kjøkkenhaven« 1858 nævner planten som 
forsøgsclyrket i haven. Første registrerede fund af planten som for
vildet køkkenurt her i landet er fra 1867, da den blev iagttaget i præ
stegårdshaven i Store Heddinge på Sjælland. Stedets præst, C. H. Vis
by, var meget planteinteresseret og har muligvis indført planten til sin 
have, hvorefter den er »sluppet løs«. 

Fra 1867 til 1964 er planten blevet fundet på ca. 3 0  forskellige fin
desteder spredt ud over hele landet, dog fortrinsvis på Øerne, men 
kun få steder bestandig. Den har sikkert kun været dyrket i ret beske
dent omfang som dansk køkkenurt (salatplante), så dens hjemlige op
træden skyldes utvivlsomt, at dens frø er blevet indslæbt med import 
af haveplanter fra udlandet. Det er således meget betegnende, at den 
ofte er fundet og stadig findes som ukrudtsplante i planteskoler og 

· gartnerier, således f. eks. i Vilvorde v. Ordrup 1884, 189 0, 19 02, i 
Beder 1918 og fra de senere år Viborg 1955, Bogense 1961, Hørsholm 
1954 og 1961, Assedrupgård v. Odder 1962, Bjerringbro 1962,, Ålborg 
1962, ,Hjørring 1962 og Holmdrup (Fyn) 1964. Fra planteskoler og 
gartnerier kommer den med udplantningsplanter ud til privathaver og 

86 



til kirkegårde, hvor den kan holde sig i lang tid, hvis den finder pas
sende betingelser, d. v. s. helst noget skyggede, fugtige og muldede 
voksesteder, f. eks. i hække. I Botanisk Have, København, er den flere 
steder et plagsomt ukrudt. Som et kuriosum kan nævnes, at den er fun
det på den lille ø Vresen i Storebælt n. f. Langeland, dog igen for
svundet. Øen er i dag ubeboet, men har ikke altid været det, og plan
ten kan således engang have været dyrket på øen. 

Angående spredning med jord omkring stauder sammenlign Rorip
pa silvestris (Vej-Guldkarse), Oxalis stricta (Rank Skovsyre), Galin
saga ciliata og parviflora (Kortstråle), Aegopoclium. poclagraria (Skval
derkål). 

I Nordamerika har planten hjemme i det nordvestlige kystområde. 
Første fund i Europa er fra 1796 (Kew Gardens i London); i Tyskland 
er første fund fra 1851 (Sdr. Brarup i Sydslesvig), i Belgien 1862, i 
Sverige 1871. Fra England er langt de fleste fund senere end 1930 
(kort hos Perring & Walters 1962). Samtlige fund i Europa er i øvrigt 
fra det vestlige Mellemeuropa; fra Norge kendes den ikke. 

25. Vicia silvatica L. var. condensata Druce i Danmark 

Af Skov-Vikke, Vicia silvatica, der vokser hist og her i halvskygge i 
skove og egekrat på Øerne og i det sydlige Østjylland, kendes en ejen
dommelig varietet eller underart, som har tilpasset sig tilværelsen på 
åben, tør, solstegt bund mellem ral på strandvolde. Den er hidtil kun 
kendt fra det sydlige Djursland. Den ligger fladt udbredt over ste
nene og kan danne store, sammenhængende masser. Fra hovedarten 
afviger den ved at have mindre og mere tætsiddende småblade og ved 
kun at have 4-6 blomster i klaserne, som er af længde med eller lidt 
længere end det støttende løvblad; hos hovedarten er klaserne meget 
længere end støttebladet (fig. 2). 

I dansk botanisk litteratur synes planten kun at være omtalt af J. 
Lange 1897, som i >>Rettelser og Tilføjelser« til sin flora (4. udg.) om
taler den som var. maritima Lange, samt af K. Jessen 1931. Vor plante 
var dog tidligere blevet fyldestgørende beskrevet fra England af 
Druce 1884 under navnet var. concle·nsa.ta Druce. 

De danske findesteder er (fig. 3): l. Strand mellem småsten s. f. 
Jernhatten 1873, leg. J. Christensen (forgæves eftersøgt 1964). 2. Mel
lem sten og grus v. Slettevang pr. Rønde (formentlig = Sletterhage 
på Helgenæs) 1895, leg. P. Nordby, genfundet v. Sletterhage 1951, 
leg. A. B. Klinge og 1964, leg. forf. (sparsom forekomst). 3. Boeslum 
Strand på rullestensvold 1909 og 1913, leg. K. Wiinstedt (jvf. ekskur
sionsberetning i Bot. Tids. 33, p. 266, 1913, forgæves eftersøgt i 1964); 
muligvis identisk med Kobberhage Strand, hvor planten er iagttaget i 
1965 (C. Hansen). 

Fra British Museum i London er velvilligst udlånt engelsk mate
riale af varieteten, deriblandt G. C. Druee's typeeksemplar. Herefter 
er den kendt fra NV-England og NØ-Irland ved >>The North Chan
ne!« med følgende fund: l. Shingle shore between Port William and 
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Fig. 2. Vicia silvatica L. var. condensata Druce. Sletterhage 22. 6. 1965. 

Monreith, Wigtownshire (v. c. 74) 1833, leg. G. C. Druce. 2. Beach 
shingle, Derally Bay, The Rhinns, Wigtownshire (v. c. 74) sine anno, 
leg. A. J. Wilmott. 3. Single above Drummore, Wigtown (v. c. 74) 
1909, leg. G. C. Druce. 4. Antrim Coast, White Sand Bay, North !re
land (north of Belfast) 1912, leg. G. C. Druce. 5. Cliffs on St. Bees 
Head, Chumberland (v. c. 70) 1950, leg. C. W. Twishead. Indtil videre 
er planten kun kendt fra Danmark og De Britiske Øer. 

Planten anbefales til eftersøgning andre steder i Danmark, hvor der 
findes stenede strandvolde. Den har en lignende økologi som Solanum 
dulcamara var. marinum, Geranium robertianum ssp. m ar-itimum og 
Galium aparine var. maritimwn. 

26. Vicia villos a Roth ssp. villos a og ssp. dasycarpa (Ten.) 

i Danmark 

I vore vintersæd-, lucerne- og kløvermarker m. m. træffes under
tiden en smuk, vinterannuel vikke med intensivt blå blomster, V. vil
losa ssp. villosa, Dunhåret Vikke, Sand-Vikke eller Vinter-Vikke. Plan
ten har svage stængler og støtter sig derfor til de omkringstående 
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Fig. 3. Vicia. silvatica L. var. condensata. Druce i Danmark. 

planter, som den omklamrer med sine slyngtråde. Den optræder ofte i 
stort tal på sine voksesteder og kan danne store, sammenfiltrede mas
ser, der kan få støtteplanterne til at vælte under vægten, hvorved 
vikken kan gøre nogen skade på afgrøden. I herbarier råder ofte tvivl 
om artens identitet, idet den sammenblandes med den nærstående 
underart, ssp. dasycarpa (Ten.) Cavillier (syn. : V. dasycarpa Ten., V. 
varia Host, V. pseudocracca Berto!. ssp. varia (Host) P. W. Ball). 

Ssp. villosa har slappe stængler, der klynger sig til andre planter, er 
mere eller mindre kraftig håret af udstående hår på stængler, blom
sterstilke, bægere og bægertænder. De 3 nederste bægertænder er, 
når de er fuldt udviklede, trådformede og længere end eller lige så 
lange som bægerrøret, stivhårede. Kronen er blåviolet, undertiden 
purpur eller hvid, 15-20 mm lang og klaserne 20-30-blomstrede. Den 
regnes for hjemmehørende i SØ-Europa og i de mediterrane egne, 
men er som foderplante blevet spredt til store dele af Mellem- og 
Nordeuropa. Første sikre fund i Danmark er fra 1853 (Hasselø v. Ny
købing F.), og i slutningen af 1800-tallet dyrkedes den hyppigt, se 
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Jessen & Lind 1922/23. Dyrkningen er dog forlængst ophørt, men 
endnu træffes planten jævnligt både som markukrudt og som ruderut
plante, mere eller mindre naturaliseret. Visse steder har den kunnet 
holde sig lang tid efter dyrkning, men ellers skyldes dens fortsatte 
optræden mest, at dens frø indslæbes med urent frø. Kendt fra alle 
distrikter undtagen 22b, 35, 50-53. 

Ssp. dasycm·pa har stivere stængler, er glat eller svagt tiltrykt håret 
på !>tængler, blade, blomsterstilke og bægere. De 3 nederste bæger
tænder er kortere end bægerrøret og bredere ved basis end hos ssp. 
villosa, i reglen glatte eller svagt hårede. Kronen er rød-lilla-blålilla, 
sjælden hvid og mindre, 12-16 mm, klaserne 5-15-blomstrede. Den 
er hjemmehørende i Central-, Syd- og Østeuropa, i Lilleasien, Orien
ten og NV-Afrika, men adventiv og mere eller mindre naturaliseret 
længere nordpå i Europa til Danmark og Sydsverige. Den er en ret 
sjælden plante herhjemme, mest samlet på byruderater, således i 
Tarm, Randers, Åbenrå, Odense, Nyborg, Svendborg, Pedersborg, 
Køge og København. Desuden er den truffet nogle få gange som 
markukrudt og ved bebyggelse, således ved husruin på øen Langli i 
Ho Bugt 1958, men planten har hidtil kun spillet den tilfældige pas
sants rolle. Første fund er fra Randers 1912, i øvrigt kendt fra distrik
terne 13, 17, 19, 22a, 27, 29, 31-32, 39a, 40, 45b, 46, 48. 

27. Forekomst af Knoldet Draphavre i Danmark 

I 1947 bragte L. Edelberg en udførlig omtale af Arrhenatherum 
cla#us J. & C. Presl var. bulbosum (Willd.) Spenn. (syn. Avena elatior 
L. var. tuberosa Asch.), Knoldet Draphavre, som da blev karakteri
!>eret som et sjældent, men besværligt ukrudt. Knoldet Draphavre af
viger fra Alm. Draphavre først og fremmest ved at have basis af 
stråene knoldformet opsvulmet (fig. 4). Knoldene sidder sammen i 
korte kæder, den ene oven på den anden, og hver knold har ved basis 
en eller flere såkaldte kraftknopper. Plantens farlighed som ukrudt 
består i, at knoldene ved jordbearbejdningen skilles ad, og hver knold 
kan i kraft af sin knop give ophav til nye individer. Planten er hjem
mehørende i Middelhavslandene og Mellemeuropa, men er indslæbt 
til mange andre egne, også uden for Europa. Edelberg kendte i 1947 
4 danske fund, hvoraf det første er fra en mark i Bederslev på Nord
fyn 1892. Foranledningen til Edelbergs artikel var i øvrigt en righol
dig forekomst, som i årene 1939-46 blev konstateret ved Lykkebæk
gård i Tystrup ved Fakse. Hertil et fund ved Lyngby (Kbh.) 1916 
(J. Lind). 

Siden 1947 har planten næppe fået nogen større udbredelse her i 
landet og er ikke som i andre egne af verden blevet et - fra agerbru
gets side set - plagsomt ukrudt, men følgende nye fund er dog regi
streret: Rugmark ved Padborg, d. 52, 1949 (N. A. Drewsen), Al
mind ved Kolding, d. 25, 1957, vej ved Borris, d. 17, 1959 (0. Hollc 
Nielsen), Bedsted ved Kværkeby, d. 40, 1962 (Rosvad Olesen), i 
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Fig. 4. Nedre opsvulmede internodier hos Knoldet 
Draphavre (efter Hitchcock 1935). 

mængde på mark ca. l km s. f. Yderholm Kro, d. 40, 1964 (Erik Jør
gensen); hertil et fund fra Ribe-egnen (uden nærmere findestedsangi
velse), d. 27, 1957. Bestanden i Tystrup ved Fakse er stadig livskraf
tig, idet den er samlet der i 1958 (Kirsten Skovbæk). Planten er mulig
vis almindeligere, end det fremgår af ovenstående, men den skelnes 
måske i de fleste tilfælde ikke fra Alm. Draphavre. Kun, hvis man får 
dens underjordiske dele frem, ses den tydelige forskel. Til adskillelse 
kan også tjene, at toppen hos Knoldet D. ofte er violet anløben (lyse
grøn hos Alm. D.), og at stråenes knæ hos Knoldet D. er violette og 
dunede af nedadrettede hår (grønne og glatte hos Alm. D.). En form 
med hvidstribede blade er observeret dyrket som sirgræs. 

28. Nye plantefund 

Alchemilla xanthochlom Rothm. f. adpressepilosa Rothm. (Gulgrøn 
Løvefod). Af udseende ganske som hovedarten, men med den bemær
kelsesværdige forskel, at stængelbehåringen er tiltrykt. Den er beskre
vet af Rothmaler (1962) med bemærkning om, at den ikke er kendt 
fra Mellemeuropa. Det er hidtil ikke lykkedes at skaffe oplysning om, 
hvorfra den faktisk er kendt, men nu foreligger den imidlertid fra 
Danmark med et fund fra en mose n. f. Hasselager, d. 21, samlet 1924 
af en ukendt finder, nu opbevaret i herbariet tilhørende Botanisk In
stitut, Århus Universitet. 

Ammophila arenaria X Calamagrostis epigeios (Østersø-Hjælme). 
Glænø 1963, ny for distrikt 41. 

Aphanes arvensis (Storfrugtet Dværgløvefod). Herbadeeksemplarer 
af Aphanes fra Vendsyssel har stedse kunnet identificeres som A. mi
cmcarpa, så oplysninger om det eneste sikre fund af A. arvensis fra 
denne landsdel har måttet hentes fra kortet i Gul'5jonsson's afhandling 
om Aphanes (1941), der viser et fund nv. f. Hjørring. Nu kan dertil 
føjes tre nye fund: Åstrup Hovedgård, Købsted og n. f. Hjørring, alle 
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i distrikt 2 og samlet af H. Lorenzen. Hertil kommer et fund i distrikt 
l :  ca. 5 km s. f. Frederikshavn (H. Tybjerg). 

Arternisia campestris (Mark-Bynke). Plads v. Ringkøbing Havn 
1964, ny for distrikt 17. 

Atriplex sabulosa (Sølv-Mælde) breder sig åbenbart i Nordjylland, 
hvorfra samtlige fund er senere end 1936, jvf. kort i Fl. og F. 66, s. 44. 
Fra Læsø er den kendt siden 1948, fra Vendsyssels Kattegatskyst 
siden 1958. I 1964 fandtes den endnu sydligere, nemlig på et marint 
forlandsområde ved Ø. Hurup Havn i distrikt 11, dog kun i et enkelt 
eksemplar. Ved Tranum Strand fandtes den som ny for distrikt 5. 

Chenopodium glaucurn (Blågrøn Gåsefod). Hjørring 1964 (H. Lo
renzen), ny for distrikt 2. 

Chenopodiurn hybridum (Hjertebladet Gåsefod). Bjørnsholm, leg. 
J. Lindhard, ny for distrikt 10. 

Chenopodiurn polyspennum (Mangefrøet Gåsefod). Hjørring i en 
planteskole 1964 (H. Lorenzen), ny for distrikt 2; Hornslet 1964, ny 
for distrikt 22a. 

Drosem anglica (Langbladet Soldug). Mose ved Lindegård 1964, 
ny for distrikt 13b. 

Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica X pungens (Klit-Kvik). Endnu 
et fund af denne Kvik-hybrid er gjort på Møen, denne gang på Ulfs
hale i klitten ud for Østersøbadet 1962 (A. P.), hvor den dog ikke var 
særlig talrig. I Danmark er den kun kendt fra klitten ved Hårbølle 
Stenminer samt fra SV-Jylland. Forekomsten på Møen kan forlelares 
ved antagelsen af, at den oprindelig er tilslæbt med ballastsand til 
Hårbølle Havn og stenminehavnen på Ulfshales nordspids, jvf. i øv
rigt Fl. og F. 65, p. 73. 

Hordeum jubatum. (Egernhale). Naturaliseret i mængde på grusede 
englokaliteter på Helgenæs n. f. Sletterhage Fyr 1964, jvf. forekom
sten på det inddæmmede areal på Vestamager (A. Hansen 1957) og 
på det marine forland »Staunings Ø« i Køge Bugt. I øvrigt kendes kun 
ruderatfund af denne plante i Danmark. 

Inula britannica (Soløje-Alant). Noteret ved en havekant i Ebeltoft 
1964 (forvildet eller indslæbt), ny for distrikt 22a. 

Liparis loeselii (Mygblomst), mose ved Lindegård 1964, ny for di
strikt 13b, meget sjælden i Jylland. 

Potentilla arenaria (Grå Potentil) har hidtil kun været kendt fra 
NV-Sjælland, Sejrø, Nekselø, et fund i distrikt 24 samt fra Bornholm. 
Nu er den fundet i herbariet tilhørende Botanisk Institut, Århus Uni
versitet, med et eksemplar fra Møens Klint indsamlet 1860 af »Ber
telsen«. 

Rosa pimpinellifolia X villosa ssp. mollis. Østsiden af Feggeklit på 
Mors 1956, leg. H. Vedel. Tidligere kun kendt fra Fosdalen og Svin
kløv Plantage i Hanherred 1922 (Herring 1924). 

Salsola kali (Sodaurt). Ved vore urokyster findes såvel en håret som 
en glat form af denne plante. Førstnævnte er hovedarten, som vel nok 
er den almindeligste af de to former. Den glatte form, var. polysm·ca 
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Meyer, er hidtil kun kendt som temmelig almindelig ved vore indre 
farvande, men ikke fra Limfjorden og fra den jyske vestkyst. Oplys
ninger om fund herfra modtages derfor gerne. 

Trlpleurospermum mariti1nmn ssp. maritimmn (Krusbladet Strand
kamille). Plantens tilstedeværelse i Danmark er påvist af Anfr. Peder
sen 1961. TB U-kortet (B. T. 57) viser forekomst i NV-Jylland, dels på 
kyststrækningen mellem Skagen og Nymindegab, dels særlig mange 
forekomster i de vestlige Limfjordsegne; herudover var den kun kendt 
fra Endelave. Da den er kendt fra Hallands og Bohuslans kyster, var 
også flere danske fund ved Kattegatskysten at vente. De foreligger nu 
fra distrikt 24, Hov, distriktsny fra distrikt 22, Boeslum Strand og 
stranden ø. f. Esby, og distrikt 4, Hals ; endvidere ny for distrikt 5, 
Tranum Strand, alle 1964. 

Tripleurospermmn m arHimum ssp. salinum (Alm. Strandkamille) er 
almindelig ved de indre farvande, men er fra Limfjorden kun kendt 
med ret få fund. Hidtil er den ikke med sikkerhed påvist fra den jyske 
vestkyst samt fra Bornholm, hvorfor følgende fund er bemærkelses
værdige: distrikt 27, NV-Fanø og Sønderho Strand, distrikt 50, stran
den v. Ålbæk Gård, Koldby og Bådsbøl, og distrikt 47, Balka Strand, 
Slusegård og Listed. - TBU 28, B. T. 57. 

Zostem mar-ina (Alm. Bændeltang), set i opskyllet ved Nr. Bork 
Strand og Simven Strand ved Ringkøbing Fjords østside 1964. 

Summary 
N o tes .o n the flora and vegetation o f Denmark 22-28 

22. The flora of the isle of Ægholm 
The flora of the small isle of Ægholm, a bar formation, ca. 300 m X 50 m, in the 

water Fakse Bay, SE-Denmark, has been investigated. In all 43 species of higher 
plants have been counted. The species have been arranged in 4 plant communities. 

23. A new distribution map of Juncus acu.tiflorus in Denmark 
The Danish finds of this atlantic-subatlantic (amphiatlantic) Jtmcus-species 

were mapped in 1937. 14 finds in SW-Jutland and one find on Falster were then 
known. Since then a number of finds have been made in Jutland farther north of 
its earlier distribution-area (fig. 1 ) .  

24. On Claytania perfoliata L. in Denmark 
This plant was originally introduced into Europe from North Arnerica as a 

garden plant. In Denmark its first find as a garden escape was made in 1867. I t  
has probably not been much cultivated in  Denmark, and its present appearance -
about 30 different finds are known, mostly as a weed in nurseries - is probably 
due to the faet, that the seeds are introduced with imported garden plants from 
Europe. 

25. Vicia siloatica L. var. condensata Druce in Denmark 
A few finds of this curious var. from beach shingle are known in Denmark since 

1873 (coasts of the peninsula Djursland). It has originally been deseribed from the 
British Isles, where it is known from the coasts round the northern part of the 
lrish Sea since 1884. As far as known the plant is at present only known from the 
British Isles and Denmark lts ecology is like that of Geranium robertianu.m ssp. 
maritimwn, Solmwm dulcamara var. marinu.m and Galitun aparine var. mariti.mu.m. 

26. Vicia villosa Roth ssp. villosa and ssp. dasycarpa (Ten.) Cavillier in Denmark 
Ssp. oillosa was originally introduced as a fodder plant, known since 1853. To

clay its cultivation has been given up, but it is still to be met with as a weed or as 
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an alien. Ssp. dasycarpa is exclusively known as an alien, mostly on waste piaces 
in towns. It is a rare plant, known since 1912. The characters separating the two 
ssp. are mentioned. 

27. Arrhenatherum elatius J. & C. Pres! var. bulboswn (Willd.) Spenn. in Denmark 
This var. with strongly swollen tuberous stem-bases is known as a weed in Den

mark since 1892. Only a few finds exist until now, and the plant do not play any 
part as a weed of cultivated areas. It may be more common than known at pre
sent, but owing to confusion with A. elatius i t may be overlooked. 

28. New finds 
Recordings of new (in the sense: New to various Danish topographical-botanical 

districts) and otherwise remarkable finds of 19 different species have been given. 
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Danske kalksvampe 
Af Ole Seclter Tendal 

(Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, København Ø) 

With liD English summnry 

De dyriske svampe (Porifera) er en af de dårligst undersøgte dyre
grupper i den danske fauna. Vi har endda ikke særlig mange arter, 
idet der i vore ferske vande forekommer 4 og i vore salte farvande 
mellem 30 og 40 arter. Svampene er her repræsenteret ved 4 grupper, 
nemlig Calcarea (kalksvampe), Tetmxonida og Monaxonida. (der beg
ge betegnes kiselsvampe) samt Dendrocemt-ida (hornsvampe). Kalk
svampene er den bedst gennemarbejdede af disse grupper, og da man 
ofte finder dem på opskyllede alger, mener jeg, at følgende oversigt 
kan have interesse. 

Artsbestemmelsen har hidtil krævet nøje undersøgelse i mikroskop. 
Jeg har - efter at have gennemarbejdet Zoologisk Museums mate
riale - i samråd med den moderne litteratur om kalksvampenes syste
matik reduceret antallet af vore arter til tre, og det vil nu være muligt 
at foretage bestemmelsen på stedet, når man finder svampene på en 
ekskursion. 

O. Fabricius beskrev de første kalksvampe i 178 0, og indtil for kort 
tid siden regnede man med i alt 436 arter, som imidlertid var fordelt 
på relativt få slægter og endnu færre familier. M. Burton har i 1963 
revideret gruppen og kommer på basis af de nyere undersøgelser til 
det resultat, at der kun kan erkendes 48 arter. Disse deles på 2 fami
lier: Homocoelida.e med 3 og Hetemcoelidae med 20 slægter. 

Den systematiske inddeling af kalksvampene har været baseret på 
kanalsystemets og fimrekamrenes udvikling, placeringen af kernen i 
kravecellerne og på spiklernes form, dimensioner og anbringelse. Bur
ton påviser, at spikelkaraktererne er det eneste grundlag, hvorpå 
systematikken kan bygges, men at man af oversigtsmæssige grunde 
står sig ved at beholde inddelingen i ascon-type, sycon-type osv. 
Samtlige karakterer, der kunne lægges til grund for en systematisk 
inddeling, er meget variable. Dette gælder også spilderne, men deres 
variation er det muligt at få oversigt over. 

Det grundigste arbejde over kalksvampe fra danske farvande er 
publiceret af Breitfuss (1936). Han angiver 16 arter. Fra Kattegat: 
3 arter af Leu.cosolenia.: L. bla.nca, L. cmnplica.ta, L. sa.gittaria og af 
S ycon, der nu skal hedde Scypha., ligeledes 3 arter: S .  ciliatu.m, S .  
qu.admngula.tum og S .  mphanus. Fra Skagerrak yderligere 3 arter af 
hver slægt: L. botryoides, L. coria.cea., L. fabrici.i og S .  coronatu.m, S .  
schuffneri og S .  villosum. Desuden Grantessa kiikentha.li, Grant·ia. 
compressa., G. ca.pillosa. og Ute glabra. 

De fire sidste af de nævnte arter er endnu ikke fundet i de egent
lige danske farvande, men da de måske vil kunne findes på stenrev i 
Kattegat, skal deres nye systematiske anbringelse nævnes. 
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Fig. l. De danske kalksvampes udbredelse. 

Grantessa kiikenthali er den samme som S ycettusa giacialis (Haeck.). 
Grantia compressa skal hedde Scypha compressa (0. Fabricius). Gran
tia capillosa, eller som den nu skal hedde, Scypha capillosa (0. 
Schmidt), anerkendes indtil videre som selvstændig art, men er mulig
vis identisk med Scypha ciliata. Endelig er Ute glabra den samme 
som Aph1'0ceras ensata (Bwbk.). 

Scypha ciliata (O. Fabr.) 
Scypha, eller Sycon, som var det tidligere almindeligt brugte navn, 

er den eneste slægt af heterocoele kalksvampe, som er fundet i de 
indre danske farvande. Det er små, enligt eller i grupper siddende 
svampeindivider, der som oftest er forsynet med en krans af lange 
spikler omkring udstrømningsåbningen. 

96 



Fig. 2. a. Scyplw ciliata (ca. 3 gange f01·st.). b. Leucosolenia batryaides (ca. 4 
gange f01·st.). Begge fra Hirsholmene. 

Alle danske angivne arter af Syeon (Seypha) er nu at regne til den 
af O. Fabricius i 1780 beskrevne art ciliata. Det almindeligt brugte 
slægtsnavn Syeon stammer fra Risso 1826, og Lieberki.ihn henførte i 
1859 O. F.s art hertil, da slægtsnavnet Spongia af Linne 1759 var 
brugt for en kiselsvamp. J. E. Gray havde imidlertid i 1821 opstillet 
en slægt Seypha med arten eoronatum, en af de mange nominelle ar
ter, der er identiske med eiliatwnt, og ifølge nomenclaturreglerne skal 
Otto Fabricius' art så hedde Seypha eiliata, som også er det navn, 
Burton bruger. Ikke mindre end 65 af de 86 beskrevne arter af Syeon, 
dvs. Seypha, har vist sig at være synonymer til S. eiliata. 

Letteosalenia batryaides (Eli. & Sol.) 
Arter af slægten Letteosalenia er de eneste homocoele kalksvampe 

kendte fra danske farvande. Slægtens historie i de sidste 50 år har 
været et stadigt fald i antallet af godkendte arter. Minehin (1904) 
nævner vanskelighederne med at kende visse af arterne fra hinanden. 
Men det er dog først Topsent (1936), der rationelt reviderer artsantal
let, idet han af de fra Middelhavet angivne 31 arter kun anerkender 
11. Endelig har Sara (1953) vist, at der i virkeligheden kun er 2 for
skellige arter, nemlig Letteosalenia batryaides (Eli. & Sol.) og L. 
eoriaeea (Mont.), hvilken sidste han stiller i slægten Clathrina. Disse 
to er de eneste homocoele kalksvampe ved Europas kyster. 

Letteosalenia bot1·yoides er en kolonidannende kalksvamp af ascon
type. De små tyndvæggede rør med en udstrømningsåbning i den frie 
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ende er stærkt forgrenede og sammenløbende ved basis et fælles 
kanalsystem. 

Clathrina coriacea (Mon t.) 
Clathrina coriacea er kun fundet nogle få gange i danske farvande. 

Den optræder i en ganske utypisk form, der er meget lille, og som nok 
oftest bliver overset. Den sidder på alger og har form som et lille 
bæger med en højde på 2-5 mm og en diameter på 1-2 mm. 

Som udpræget marine dyr er kalksvampenes udbredelse bestemt af 
deres krav til god vandbevægelse samt relativ høj saltholdighed, og 
ingen af de 3 arter, der forekommer i de danske farvande, går derfor 
ret langt ind i Østersøen. 

Summm·y 
On the basis of Burton (1963) and Sarå (1953), the species of Calcm·ea known 

from Danish waters are revised. Only 3 species are now recognised: Leucosolenia. 
batryaides (Eli. & Sol.), Clathrina coriacea. (Mont.), and Scypha. ciliata (0. Fa br.) .  
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Breitfuss, L., 1936: Kalkschwamme vom Skagerrak und Kattegat. - Gi:iteborgs Ve

tensk. Samh. Handl. Ser. B. (4). n :o 15. 
Bmton, M., 1963: A revision of the classification of the Calcareons Sponges. -

British Museum. 
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Anmeldelse 
K. Cwrry-Li.ndahl: Nordens Djurviirld. 464 sider. 283 sorthvid illustrationer. 225 

farvefotografier på 56 clobbelttavler. Pris sv. kr. 187. Bakforlaget Forum. Stock
holm 1963. 

Dette pragtværk i stort format behandler de nordiske hvirveldyr i tilknytning til 
de miljøer, hvor de naturligt hører hjemme. Det bliver på denne måde en mo
derne pendant til R. Sparcks fortrinlige bog »Nordens dyreverden« fra 1928. Dis
positionen er også nogenlunde den samme. Efter et kapitel om Norden som 
zoogeografisk enhed og et om dyrenes indvandring i Norden følger beskrivelsen 
af de enkelte naturområder og deres fauna. Megen vielen er nedfældet i den vel
skrevne og underholelende tekst, og K. Curry-Lindahls store interesse for natur
bevarelse går som en rød tråd gennem bogens beskrivelser af det rigt varierede 
dyreliv, som vi endnu kan finde og glæde os over her i Norden. Bogens billeder 
er enestående smukke, og både farvebilleder og de sorthvide fotografier har en 
illustrativ funktion, som man sjældent finder magen til. Selv billedteksterne hæver 
sig over det almindelige og indeholder, hvad man kan ønske sig af kommentarer 
til den forevigede situation. Som et værdifuldt supplement til bogens tekst findes 
en oversigt over samtlige hvirveldyr i Norden, i alt 817 arter (293 fisk, 14 padder, 
8 krybdyr, 399 fugle, 103 pattedyr) med angivelse af, i hvilke(t) af de noreliske 
lande de er fundet, og i hvilken landskabsform de forekommer. Litteraturliste, 
ordforklaring og register afslutter værket. E. N .  
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Fund af storsommerfugle fra Danmark i 1964 
Meddelelser fra de lepidopterologiske foreninger i Danmark 

Af Svend Kaaber 
( Diglervænget 2, Arhus C) 

og Ib Norgaard 
(Lyogbygårdsvej 67, Kgs. Lyngby) 

Den følgende liste e1· udarbejdet efter retningslinjer, der tidligere har været 
omtalt i dette tidsskrift (Flora og Fauna 68 : 1962 : 180), hvortil der henvises. Den 
er sammenlignet med sine forgængere den hidtil fyldigste. 

Årsagerne hertil er dels af kvalitativ, dels af kvantitativ art. Kvalitativt ved at 
der i 1964 blev gjort en lang række interessante fund, hvoraf mange er første
gangsfund for de pågældende landsdele. Kvantitativt ved at mange af de arter, 
hvis årlige rytme denne liste hidtil har søgt at registrere, i 1964 optrådte i langt 
større antal, end det tidligere har været tilfældet her i landet. Dette er især frem
trædende for en art, Laphygma exigua Hb., der hidtil kun har været kendt i fem 
danske eksemplarer, taget med års mellemrum, men som i 1964 havde et meget 
kraftigt træk østfra og i løbet af august blev noteret i 41 fangne og sete eksem
plarer. Men også andre arter, hvis elanske forekomst har et tilfældigt præg, som 
for eksempel Pl-usia bractea F., confusa Stph., samt interrogationis L. havde tal
stærk optræden i 1964. 

Sammen med disse arter var der også talstærk optræden af flere andre arter, 
der alle har det til fælles, at deres egentlige elanske population må anses for at 
være lille, i flere tilfælde ustabil og sandsynligvis i længere perioder forsvundet. 
Deres egentlige status bør derfor i øjeblikket betragtes som værende uafklaret, i 
hvert fald for flere danske landseleles vedkommende, og det er derfor af værdi at 
søge deres årlige forekomst kortlagt sammen med deres frekvens, hvad der fra 
begyndelsen har været et af hovedformålene med denne årsliste. I disse år, hvor 
interessen for indsamling af sommerfugle er meget stor, og hvor samlerne råder 
over effektive indsamlingsmidler, skulle det være muligt at få analyseret mange af 
disse arters egentlige elanske status med større sikkerhed end tidligere. I øjeblikket 
er det indsamlingsnet, som samlerne danner ud over landet, så vidtstrakt og med 
så forholdsvis små masker, at det på indeværende tidspunkt er muligt at registrere 
indflyvningsperioderne for mange af de egentlige vandrere. For 1964-fundenes 
vedkommende er dette fremtræelende for arter som Vanessa cardui L.,  CoUas 

crocea Fourer., Rhyacia. saucia Hb. og den før omtalte Laphygma exigua. Hb. 
Om året kan ellers anføres, at sommeren i landets sydøstlige dele i en periode 

var præget af den tørke, der sommeren igennem rådede over det meste af Mel
lem- og Østeuropa, og som givetvis har spillet ind ved de mange fund af arter, 
hvis grænse for fast forekomst normalt ligger syd og øst for Danmark. I det vest
lige Danmark var sommeren derimod som sædvanlig »atlantisk« præget. Men som 
helhed betragtet var året karakteriseret ved en rigelig forekomst af mange af vor 
faunas mere tilfældige gæster, hvorved det tåler sammenligning med tidligere år 
som 1950, 1953, 1955, 1959 og 1960. 

Rhopalocem 
Fontia dapUdice L. :  Jyll . :  Thorsager l stk. 20/5 (G. Pallesen), l stk. 28/7 (H. 

Henriksen) . Endv. noteret som strejfer fra Bornh. :  Neksø 3 stk. 3/8 (K. Jensen). 
Aporia. crataegi L. :  Sjæll . :  Tisvilde l <j! 12/7 (Jørn Nielsen, Århus). 
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CaUas hyale L. (D) : Arten havde flyveår i landets sydlige og østlige dele. Born
holm : Neksø flere stk. 3/8 (K. Jensen). Lolland-Falster-Bogø-Møn : talrig på luzer
nemarker, især fra sidste halvdel af august til først i september (flere samlere). 
Sjæll . :  Hyppig i Sydsjælland op til Alindelille i samme periode (flere samlere), 
herudover kun meldt fra Horserød, 3 stk. 28/8 (J. Jensen) . Fyn: Svanninge l 8 
11/8 (Kn. Larsen), omkring l/9 ret talrig adskillige steder på Sydvestfyn (H. Hen
riksen), ellers kun meldt fra Kerteminde, l stk. 4/9 (0. Pedersen). Jyll . :  Kun no
teret i enkeltfund fra den sydlige del af halvøen fra slutningen af august:  Als: 
flere steder (flere samlere), Ribe-egnen: Skærbæk og Horslund, enkeltvis omkring 
l/9 (Jørgen D. Petersen, K. Jørgensen, Odense). 

Calias cracea Fourer. (D) : Adskillige fund og iagttagelser der ligger i relativt 
velafgrænsede perioder. Første periode: Bogø l � set 6/8, l 8 11/8 (E. Pedersen), 
Møn l stk. 8/8 (J. Ingwersen), Jyll. : Moesgård l 8 set 9/8 (S v. Kaaber). Anden 
periode : Bøtø l 8 og l � 22/8 (G. Pallesen), Eskildstrup 2 8 <3 22/8 (B. Høier 
Clausen), Møn l stk. 23/8 og Sjæl! . :  Bakkebølle v. Nyråd l stk. 23/8 (J. lngwersen) 
og Jyll . :  Sandager ved Rinkenæs set arten flere gange mellem 26-28/8 (Kn. Krake, 
Odense). Derudover J yll . : Herning l stk. sept. (Sv. Poulsen). 

Vanessa atalanta L. (D) : Forårsindflyvningen registreredes allerede i maj, i Jyl
land således ved Hals 18/5 (Jørgen Christensen, Randers) og Tebbestrup v. Ran
ders 24/5 (J. Chr. Overgaard Jensen). I begyndelsen af august var der nyindvan
dring af arten sydfra, således iagttaget på Bornh. :  Dueodde fra 6/8 sammen med 
store sværme af Pieris brassicae L. (l. Norgaard), og i hele eftersommeren var 
arten talrigt til stede over hele landet. 

Vanessa cardu·i L. (D) : Forårsindflyvningen registreredes fra begyndelsen af 
juni, således først i Jyll . :  Femmøller 6/6 (N. E. Bæk Schmidt) og Vedersø klit 6/6 
og Århus 7/6 (P. Andersen, Århus) og varede til begyndelsen af juli, Ellemands
bjerg på Mols 1/7 (Pr. Jørgensen) . Også ved denne art var der i perioden 1-9/8 en 
ny, meget kraftig indflyvning, der er blevet bemærket af mange samlere. Denne 
forstærkede det indfødte kuld, og i hele eftersommeren optrådte arten talrigt over 
hele landet. 

Pararge megera L. :  Jyll. :  Fanø, Sønderho 15/6 (H. Henriksen) og 22/8 (0. Peder
sen, Odense) . 

Heades virgaureae L. var. anka Fruhst. : Sjæll. : Geelskov l <3 ultimo juli (P. 
Stade! Nielsen). 

Cupida minimus Fuessl. : Jyll. :  Fanø 24/7 (H. Henriksen). 

Sphinges etc. 

Acherant-ia atropas L. (D): Dødningehovedet synes også at have haft en kraftig 
indflyvning i 1964. Første fund Jyll. : Herning l stk. 24/6 (N. Madsen). Derefter 
fra august: Bornh . :  Christiansø l stk. 10/8 (C. Linde), Sjæll . :  Bakkebølle v. Nyråd 
l stk. 14/8 (J. lngwersen). Fyn : Hasmark l stk. 9/9 (konservator John Jensen, 
Odense). J y li. : Løjt Kirkeby l stk. 9/9 (E. Bundgaard). Sjæll . : Rødovre l stk. 10/9 
(P. Gistrup) . Fyn: Kissendrup l stk. 16/9 og Odense l stk. 26/9 og 2 stk. i septem
ber uden dato (alle angivet af konservator John Jensen, Odense). Af udaterede 
fund i øvrigt: Bornh . :  Dueodde l stk. i september og Jyll.: Haderslev l stk. i sep
tember (begge meldt af O. Rich) og Århus l stk. i sept. (meldt af G. Pallesen). 

Herse canvalvuli L. (D) : Jyll . :  Blåvand l stk. 26/8 (Cl. Riber), Holmsland klit 
l stk. 26/8 (0. Karsholt). Fyn: Langø på Hindsholm l stk. 14/8 (T. Krake). 

Mirnas tiliae L. :  Sjæl!. : Arten må efter de hidtidige fund anses for at være 
jævnt udbredt over hele øen. Fra 1964 foreligger fund fra Viskinge, adskillige stk. 
(C. Millier iflg. B. H. Thomsen), Lellinge l stk. 13/6 (Helge Pedersen). Køben
havnsområdet :  Utterslev l stk. 27/6 (N. Flindt) og Ørholm l � 2115, l <3 25/5 
(Pr. Bjørn). Jyll . :  Løjt Nørreskov l � (E. Bundgaard), Draved (0. Rich). 

Macroglassa stellafarum L. (D) : Kun angivet fra to steder. Sjæll . :  Horserød set 
l stk. 21/8 (J. Jensen) . Jyll . :  Mou l stk. fundet dødt i september (J. P. Jensen). 

Natadanta phaebe Sieb. : Bornh. : Ølene l stk. 28/7 (C. Aastrup) .  
Ochrast-igma melagana Bkh . :  Jyll. : Mejlgård Overskov 4 <3 <3 26/6 (Sv. Kaaber). 
Laplwpteryx cuculla Esp. :  Jyll . :  Løjt Nørreskov, hyppig i juni (E. Bundgaard 

m. fl.). 
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Palimpsestis ar Schiff. var. pennarginata Hasebr. : Jyll. :  Draved l stk. 10/6 
(0. Rich). 

Polyploca fiavicamis L. : J yll. : Draved, talrig i april (0. Rich). Mellem eksem
plarerne findes et meget afvigende eksemplar med symmetrisk orangefarve mel
lem forvingeoversidemærkerne. Sjæl! . :  Audebo v. Holbæk (B. H. Thomsen). 

Endramis versicaiara L. :  Jyll. : Vesterø på Læsø l � 3/5 1964 (Høgh Jacobsen 
leg. l. Norgaard coll . ) .  

Cela.ma. holsatica Sauber: Jyll. Kaismærsk hede, talrig 16/7 (0. Rich), Holms
land klit, talrig (0. Karsholt, G. Pallesen). 

Philea. irrorella. Cl. (D) : Jyll. : Dangård ved Vejle l o 1917 (P. O. Johannesen). 
Spilosama menthastri Esp. var. godarti Obth. :  Jyll . :  Glatved l � 1 1/6 (Sv. 

Kaaber). 
Hypocrita iacobaeae L. (D) : Sjæll . :  Kastrup på Amager l stk. 12/6-64 (0. Kars

halt). Første fund af arten på Sjælland. 
Sphecia crabroniformis Lewi n. : Sjæll . :  Vangede og ved Fures øen, klækket flere 

stk. e. l. (N. Madsen). 
Paranthrene tabanifor-mis Rott. : Jyll. : Lovrup l stk. 1417 (0. Rich). Larven 

fandtes samme sted i antal og senere også andre steder i Sønderjylland, bl. a. ved 
Hynding og Draved (meldt af N. Madsen og O. Rich). 

Sesia scoliafonnis Bkh . :  Jyll . :  Als odde kl. e. p. (G. Pallesen, Fl. Naabye). Spor 
af arten set ved Velling v. Bryrup (P. O. Johannesen) og i Mejlgård Overskov 
(Sv. Kaaber) . 

Sesia spheciformois Gem. : J y li. : Draved l larve 24/4, som døde (S v. Kaaber). Til 
yderligere belysning af dens jyske udbredelse bringes her oplysninger om fund af 
dens flyvehuller og tomme puppehylstre: Klostermølle (P. O. Johannesen), Sejs og 
Svejbæk (K. Larsen og G. Pallesen), Feldballe (Sv. Kaaber) . Bornh . :  Sorthat e. p. 
(M. Fibiger). Sjæl! . :  Åshøje overdrev l stk. 26/6 (Sv. E. Olsen). 

Sesia form.icaefonnis Esp . :  Falster: Bøtø, larver 23/5 (N. Madsen). 
Epichnopteryx pulla Esp. : Jyll . :  Draved skov l o 22/5, lokket med en hun af 

arten Acanthopsyche atm L. (E. Bundgaard og O. Rich). 
Solenobia pineti. Z. : Arten er først i 1964 blevet erkendt som dansk, se G. Palle

sen i Flora og Fauna 70 : 1964 : 73-83. Den er siden 1960 fundet i antal i skovene 
omkring Silkeborg af forskellige samlere. Endvidere foreligger der et fund fra 
Djursland, Løvenholm l o -sæk 27/4 1963, klækket (K. Larsen), samt fra Rye 
Sønderskov 3 o -sække 28/3 1964, klækket (K. Larsen). Derimod foreligger der 
endnu ikke omtale af arten fra andre danske landsdele. 

Noctuidae 
Arsiloneile albovenosa Goeze (D?) : Bornh. :  Arnager l stk. 10/8 (Gr. Jørgensen). 

Møn : Ulvshale 4 stk. 31/7, 5/8, 6/8 og 12/8 (P. Forum Petersen). 
Aeranyeta cuspis Hb. : Jyll. : Kollund 2 stk. 1817 (P. O. Johannesen). Møn: Ulvs

hale l stk. 5/8 (P. Forum Petersen). I øvrigt kendt fra stedet af samme finder 
siden 1950. 

Bryophila algae F. (D) : Sjæl! . :  København (Østerbro) l stk. natten mellem 
6-7/9 (N. L. Wolff). 

Bryophila perla F. : Jyll . :  Arten synes at være i tilbagegang, idet der ikke fore
ligger nyere fund af betydning. Ålum ved Randers l stk. 12/8 (A. Svendsen). 

EHxoa obeUsca stephensii Heyd. : Jyll . : Glatved i antal 27/8 (G. Pallesen). Her
udover kendt i endnu et par østjyske fund af nyere dato, nemlig Bønnerup l o 
14/8 1954 (K. Treue) og Als Odde l � 3/8 1963 (P. O. Johannesen). Falster: Bøtø 
l stk. 19/8 (G. Pallesen). 

Mesoeuma lydia Cr. : Jyll . :  Bjerregård på Holmsland klit l stk. 1817 (G. Palle
sen), Blåvand l stk. 2517 (N. Madsen). 

Agmt·is ypsilon Rott. (D) : Arten havde en talstærk forårsindflyvning og blev 
registreret spredt over hele landet fra sidst i april til ind i juli. Også i efteråret 
optrådte arten hyppigt, lokalt i stort tal. 

Agrotis cinerea Hb. : Fyn: Fynshoved i antal juni 1964 (T. Krake). Sjæll. : Mårsø 
l stk. 1963 (B. H. Thomsen). 
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Rhyacia subrosea Stph. :  Jyll. : Nordmarken på Læsø l o 4/8 (B. W. Rasmus
sen). Buderupholm l stk. 10/8 (Kn. Nielsen) . 

Rhyacia glareosa Esp. var. edda Stgr. : Jyll . :  Bjerregård på Holmsland klit l stk. 
2/9 (0. Karsholt), jfr. G.  Pallesen i Flora og Fauna 71 : 1965 : 27-28. 

Rhyacia. depuncta. L. :  Jyll . :  Løjt Kirkeby l stk. 30/7 (0. Rich). Sjæl!. : Lellinge 
flere stk. (0. Kragh, Helge Pedersen). 

Rhyacia ravida Schiff. (D?) : Arten havde ligesom i 1963 også i 1964 en for
holdsvis talrig forekomst og dukkede op i flere områder, hvorfra der ikke tidligere 
synes at have foreligget fund af den, bl. a. i Sønderjyll. : Christiansdal v. Haders
lev l o 7/7 (O. Rich) og i Sydsjæl l . : Knudskov l stk. 25/7 (F. Naabye) og Chri
stiansholm pl. ved Næstved l <jl 5/8 (J. Chr. Overgaard Jensen). Både fra Nordøst
sjælland og Djursland foreligger der angivelser om antalsfund, især fra august 
(flere samlere). 

Rhyacia simulans Hfn. (D?) : Også for denne arts vedkommende foreligger der 
fra 1964 mange oplysninger om forekomst, i alt ca. 25-30 steder fra Iandsclelene 
Bornholm, Lolland, Møn, Sydsjælland, Nordøst- og Nordvestsjælland, Sydjylland : 
Kiskelund l o 18/7 (P. O. Johannesen), Vestjylland : Holmsland klit l stk. 26/8 
(0. Karsholt), Midtjylland: Gl. Rye l o 5/9 (E. Stranclbæk) og en del fund fra 
Århusegnen og Djursland. De fleste fund ligger samlet i perioden 15-29/8. 

Rhyacia smtcia Hb. (D) : 1964-funclene samler sig i tre velafgrænsede perioder: 
J y li. : Århus l <jl 25/6 (Jørn Nielsen). Derefter Sjæll. :  Asserbo l stk. 25/9 (E. Worm
Hansen). Jyll . :  Framlev v. Århus l <jl var. n igrocosta Tutt. 26/9 (P. O. Johannesen), 
Hesselballe v. Hornslet l o 27/9 (E. Overgaarcl Nielsen), Sjæll . :  København l stk. 
28/9 (E. Worm-Hansen). Senest Jyll . :  Skjørring v. Galten l <jl 20/10 (G. Pallesen) 
og Bornh. : Dueodde l stk. 20/10 (0. Rich), l stk. 29/10 (Fr. Frederiksen), l stk. 
30/10 (I. Norgaarcl). 

Pseuclospaelotis augur F. var. striata Blach P. : Sjæl!. : Kongelunclen, Amager, 
l stk. 22/7 (E. Worm-Hansen) . 

Eu.rois occulta L. (D) : Jyll . : Efter i en årrække at have været til dels forsvundet 
fra store dele af halvøen optrådte arten pludselig i antal på en lang række steder, 
især i perioden 10-20/8 (mange samlere). Også fra de andre lanelsdele som Fyn 
og Sjælland meleles om øget hyppighed i samme periode. 

Ammoconia caecimacula. F. : Jyll. : Glatved l stk. 14/9 (G. Pallesen). Endvidere 
noteret i 1964 fra endnu nogle steder i tilslutning til dens velkendte sydvestjyske 
forekomstområcle: Bjerregård på Holmsland klit 4 stk. 25/8-1/9 (0. Karsholt), 
Kærgård pl. flere stk. og Esbjerg l stk. 7/8 (Cl. Riber). 

Mesogona oml-ina Hb. : Jyll. : Bjerregård, Holmsland klit og ved Nr. Lyngvig 
(0. Karsholt). 

Mamestra genistae Bkh. : Jyll . : Glatved l o 11/6 (S v. Kaaber). Første jyske fund 
af arten. 

Dianthoecia filigramma Esp. :  Jyll. : Dråby l stk. 13/6 (E. Hansen, Randers), Glat
ved 2 <jl<jl 27/6 (0. Rich). 

Dianthoecia albimacula Bkh . :  Jyll. : Dråby l stk. 13/6 (Jørgen Rahbæk). Første 
jyske fund af arten. 

Aplecta aclvena F . :  Jyll . :  Vilsbøl pl., Thy l stk. 24/7 (H. Lind). Haderslev 8 stk. 
27/6-16/7 (H. Lind), Løjt Kirkeby l stk. 4/7, l stk. 12/7 (E. Bundgaard). 

Monima nwnda Esp. (C) : Jyll . :  Nørholm ved Varde og Karlsgårde v. Esbjerg, 
talrig (Cl. Riber) Sjæl! . :  flere steder ved Holbæk (B. H. Thomsen og C. C. Ander
sen), hyppig i Kongelunelen (0. Karshol t m. fl.), Asserbo (R. Torp). Bornh . :  Blem
melyng 2 stk. (M. Fibiger) . 

Cucullia. fmuda.trix Ev. (D) : Dukkede påny op i 1964. Bornh . :  Saltuna l stk. 
12/7, l stk. 21/7 (E. Vilsund), Svaneke l stk. 19/7 (J. Storm-Olsen). Falster: Han
nenev l stk. 16/7 (J. Lunclquist), Bøtø l stk. 30/7 (N. Madsen). 

Calophasia lmwla Hfn. (C) : Bornh. : Balka l larve 24/8 (F. Taksøe-Jensen). 
Dasypolia templi Thbg. (D) : Bornh. : Optrådte i stort antal flere steder i oktober 

(flere samlere). Sjæl!. : Hedehusene 2 stk. 30/9 (E. W orm-Hansen). 
Chloantha solidaginis Hb. (D) : Sjæll . :  Et kraftigt træk af arten blev registreret 

i perioden 1-5/9 i København på tagene af de belyste elektricitetsværker Svane
mølleværket (N.  L. Wolff) og H. C. Ørstedsværket (E. Worm-Hansen). Endvidere 

102 



på Falster: Bøtø l stk. 18/8 (G. Pallesen). De jydske fund fra 1964 er derimod alle 
gjort på steder, hvor en indigen population er mulig. 

Xyli1w socia Rott. (D) : Jyll. : Framlev ved Arhus l o 15/10 (P. O. Johannesen) . 
Xylina ingrica H. S . :  Bornh. :  Dueodde l stk. 17/4 (J. Chr. Jensen), 3 stk. 19-

22/10 (0. Rich). 
Xylina lambda. F. :  Jyll . :  Gjessø v. Silkeborg larver 28/6, klækket 2 <j?<j? (P. O. 

Johannesen). Sjæll . :  Kastrup på Amager l stk. 27/4 (0. Karshol t). 
Dichania areola. Esp. :  Jyll. : Nørholm v. Varde, 2 stk. 18/4 (E.Ebsen), Henne str. 

talrig 18/4 (K. Larsen). 
Calotaenia. celsia. L. (C, D) : Jyll . :  Jonstrup klit l stk. 16/9 (V. Bering). Møn : 

Ulvshale l stk. 26/9 (P. Forum Petersen). 
Polia polymita L. :  Jyll . :  Mou l stk. 25/9 (J. P. Jensen, Dokkedal 6 stk. i august 

(Kn. Nielsen), Ranelers l stk. 31/8 (J. Chr. Overgaarcl Jensen), Vester Alling 4 stk. 
i august (K. Gregersen), Ryomgård 6 stk. i august (U. Ternclrup). Haderslev l stk. 
23/8 (H. Lind). Sjæl!. : Mårsø v. Holbæk l stk. 26/8 (C. C. Andersen), Køben
havn (flere samlere). Falster: Bøtø (G. Pallesen) . 

Polia flauicincta F. : Bornh. :  Saltuna l stk. 26/9 (E. Christophersen), Neksø 4 
stk. mellem 7-15/10 (F. Taksøe-Jensen), l stk. 14/10 (R. Torp). 

Conistra erythrocephala F. :  Bornh. : Dueodde 5 stk. mel!. 16-29/10 (R. Torp, O. 
Rich, F. Frederiksen). 

Conistra uau.-ptmctatu:m Esp. : Bornh. : Neksø, i antal om blomstrende vedbend 
24/10-16/11 (F. Taksøe-Jensen), Paradisbakkerne, Gråmyr og Dueodde, enkeltvis 
(A. Dalberg m. fl.). 

Xanthia ocel/aris Bkh. (C) : Bornh . :  Arten kan nu karakteriseres som udbredt på 
øen på egnede biotoper. I 1964 fandtes den på et par nye steder: Pedersker tal
rig (J. Chr. Jensen) og Neksø l stk. 6/10 (F. Taksøe-Jensen) Sjæl!.: Samme karak
teristik gælder for det københavnske byområde med Amager, hvor arten i 1964 
genfandtes i antal både på Østerbro og i Kongelunelen og yderligere toges i antal 
på H. C. Ørstedsværkets belyste tag (E. Worm-Hansen) og i enkeltfund på Fre
deriksberg (K. Jensen) og i Rødovre (P. L. Holst). 

Hadena sublustris Esp. :  Jyll . :  Tornby klit l stk. (K. Gregersen). 
Hadena hepatica Bkh. :  Christiansdal v. Haderslev flere stk. (0. Rich), Risskov 

v. Arhus 2 stk. (Jørn Nielsen). 
Hadens aquila. fu.nerea Hein. : Jyll. : Dravecl l stk. 13/7 (0. Rich). 
Hadena illyria. Frr. (C) : Jyll . :  Vilsbøl pl., Thy l stk. 13/6 (B. Johannesen) . 
Oligia. literosa Hw. : Fyn: Langø på Hindholm flere stk. (T. Krake). 
Eriopus juuentina Cr. (D) : Bornh. : Svaneke l stk. 27/7 (J. Storm-Olsen). 
Hoplodrina respersa Schiff: Falster: Donnemose 2 stk. 25/7 (J. Lundquist). 
Laphygma exigua Hb. (D) : Arten havde en kraftig indflyvning i 1964 og note-

redes ialt i 41 eksemplarer i perioden 10.-28. august. Fundene gengives her i 
kronologisk følge for de enkelte landsdele :  Bornh . :  Arnager 4 stk. 10/8, 3 stk. 12/8 
(Gr. Jørgen$en), Sorthat l stk. 18/8 (J. Chr. Jensen), Snogebæk l stk. 28/8 (E. 
Vilsund). Falster: Mellemskoven l stk. 15/8 (Gr. Jørgensen) . Møn : Ulvshale l stk. 
14/8 (P. Forum Petersen). Sjæll . :  København l stk. 10/8 (N. L. Wolff), Ulse l stk. 
13/8 (T. Jensen), Bakkebølle v. Nyråd l stk. 14/8 (J. Ingwersen), Jungshoved l 
stk. 14/8, l stk. 18/8 (N. L. Wolff), Lumbsås 2 stk. 18/8 (Fl. Weis), Tisvildeleje 
4 stk. 18/8, 2 stk. 19/8 (E. Bloch), Asserbo l stk. 20/8 (N. Madsen), Horserød l 
stk. 20/8 (J. Jensen). Jyll . :  Bjerregård på Holmsland klit l stk. 13/8 (0. Km·sholt), 
Abyhøj ved Arhus l stk. 13/8 (Pr. Jørgensen), Framlev ved Arhus l stk. 13/8 
(P. O. Johannesen), Ryomgård l stk. 13/8 (U. Terndrup), tvlou 2 stk. 13/8 (Kn. 
Nielsen), l stk. 18/8 (J. P. Jensen), Dokkedal l stk. 18/8 (Kn. Nielsen), Moesgårcl 
ved Arhus 2 stk. 19/8, 3 stk. 24/8 og l stk. set 25/8 (K. Gregersen), Framlev ved 
Arhus l stk. 28/8 (P. O. Johannesen). 

Calymn.ia trapezina L. var. fasciata. Ersch . :  Bornh. :  Svaneke l stk 28/7 (H. K. 
Jensen). Fyen: Langø på Hindsholm l stk. 14/8 (T. Krake). 

Calym.nia a.ffinis L. (D) : Jyll . :  Framlev ved Arhus l <j? 5/9 (P. O. Johannesen). 
Calym.nia. pyralina Schiff. (C) : Jyll. Draved skov l stk. 7/8 (0. Rich), Nørholm 

v. Varde flere stk. (Cl. Riber m. fl.). 
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Enargia paleacea Esp. (D) : Arten havde - i lighed med Eu.rois occulta L. -
et kraftigt flyveår i store dele af landet og toges enkeltvis som strejfer en række 
steder i Jyll. : ved Sindal, på Mors, omkring og i Århus og ved Haderslev. På 
Fyn og Langeland meldtes den også fra flere steder, samt fra en række steder 
på Sjælland og Lolland. Også ved denne art ligger hovedmængden af fundene 
samlet i perioden 10-20/8. 

Sedina biittneri Her. : Loll . : Sakskøbing 17 stk. 7/10 (E. Pyndt). 
Archanara. neurica Hb. : Jyll. : Bjerregård på Holmsland klit l stk. 7/8, l stk. 

13/8, begge var. fusca Edelst. (0. Karsholt), Framlev ved Århus l stk. 11/8 (P. 
O. Johannesen), Starup ved Haderslev 8 stk. ll/8, de fleste var. fusca Edelst. 
(0. Rich). 

Acontia luctuosa Esp. (D) : Bornh . :  Rø l stk. 23/7 (H. Vibe-Kierulff) . 
Litlwcodia deceptoria Sc. (C, D) :  Jyll . :  Draved l stk. 26/5, Haderslev l stk. 13/6 

(0. Rich). 
EustroUa olioana Schiff. (C, D) : Loll. :  Roelen skov l stk. 16/6 (T. Haspang). 

Falster: Bøtø l stk. 18/6 (S. Frey Larsen). Bornh . :  Stampen l <j! 2/7 (P. L.  Holst). 
Sjæl!. :  Kongelunelen på Amager l stk. 23/6 (J. Jacobsen), Jungshoved l stk. 1117 
(N. L.  Wolff) . 

Anarta cordigera. Thbg. : Jyll . : Gl. Rye (E. Strandbæk). 
Catocaia prom.issa Esp. (D) : Jyll . :  Randers l stk. 12/8 (iflg. P. O. Johannesen) . 
Catocaia sponsa L. (D) : Jyll . :  Framlev ved Arhus l stk. 12/8 (P. O. Johannesen). 
Plusia bractea F. (D?) : Spredt og enkeltvis forekomst over store dele af lanelet 

i 1964. Jyll. :  Kaismærsk hede l stk. 25/7 (0. Rich), Kærgård pl. l stk. 25/7 (E. 
Ebsen), Femmøller l stk. ca. 30/7 (E. Bro Larsen), Svejbæk l stk. 30/7 (Skat 
Hoffmeyer), Klitmøller l stk. 1/8 (H. Henriksen), Mou l stk. 6/8 (J. P. Jensen), 
Agersted v. Dronninglund l stk. 7/8 (L. Trolle), Esbjerg l stk. 7/8 (Cl. Riber). 
Sjæl! . :  Tisvildeleje l stk. 6/7, l stk. 8/7 (E. Bloch), Horserød l stk. 18/7 (J. Jen
sen), Klint v. Lumbsås l stk. 8/8 (0. Kragh). Bornh . :  Saltuna l stk. 5/7, l stk. 
19/7, l stk. 31/7 (E. Vilsund), Stampen l stk. 14/7, l stk. 23/7 (J. Chr. Jensen), Rø 
l stk. 25/7, l stk. 27/7 (H. Vibe-Kierulff), Svaneke l stk. 24/7 (J. Storm-Olsen), 
Åker pl. l stk. 8/8 (Gr. Jørgensen). 

Plusia confusa Stph. (D) :  Spredt og enkeltvis forekomst i landets østlige dele :  
Jyll . :  Framlev v. Århus l stk. 13/8 (P.  O. Johannesen). Sjæl! . :  Rørvig l stk. 18/8 
(N. Flindt), Ulse l stk. 24/9 (T. Jensen). Falster: Bøtø l stk. 30/7 (N. Madsen), 
Hanenav l stk. 8/8 (J. Lundquist). Bornh.:  Rø l stk. 29/7 (H. Vibe-Kierulff), Sal
tuna l stk. 2/8 (E. Vilsund), Dueodde l stk. 6/8 (Ole Larsen), Arnager l stk. 10/8 
(Gr. Jørgensen), Sorthat l stk. 15/8 (J. Chr. Jensen). 

Plt1sia interrogationis L. (D) : Arten havde et udpræget flyveår og blev i pe
rioden 15/7 til 21/8 meldt i henved 100 eksemplarer fra omkring 50 steder spredt 
over Bornholm, Sjælland, Møn, Falster, Langeland og Jylland. Trækket synes at 
have været ret enkeltvist, idet de fleste findere angiver frekvensen til 1-3 eksem
plarer pr. aften. Indflyvningen registreredes først på Sjæll. : Tisvildeleje 2 stk. 
15/7 (E. Bloch), derefter på Bornh. :  Rø l stk. 1717 (H. Vibe-Kierulff), derefter 
næsten samtidigt på Falster: Mellemskoven l stk. 25/7 (J. Lunclquist) og i Jyll . :  
Kaismærsk v. Blåvand 3 stk. 24/7 (0. Rich), flere stk. 25/7 (N. Madsen) o g  flere 
andre steder samme aften. De fleste eksemplarer på Sjælland og i Jylland er dog 
taget i perioden 4.-14. august. De seneste fund er fra Bornh. : Slotslyngen en
keltvis 18-19/8 (C. Linde) og Sjæl!. : Mårsø l stk. 21/8 (C. C. Andersen). 

Toxocam.pa pastimnn Tr. : Fyn: Enebærodelen 2 stk. 26/6 (K. Jørgensen, Oden
se), Fynshoved (T. Krake) . 

Toxocam.pa craccae F. :  Sjæl!. : Bisserup by l stk. 27/7 (J. Chr. Overgård Jensen). 
Zanclognatha tarsicrinalis Kn. : Bornh . :  Knudsker l stk. 27/6 (P. L.  Holst), S tam

pen l stk. 20/7 (H. K. Jensen) . Falster: Bøtø l stk. 30/6 (R. Torp). 

Geometridue 
Cosymbia quercimonaria Baste! b . :  Jyll. : Nørholm ved Varde l stk. 17/6 (Cl. Ri

ber), Kærgård pl . l stk. 25/7 (Cl. Riber). 
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Acidalia margi.neptmctata Goeze : Møn: Ulvshale l stk. 2/7 (J. Lundquist). Det 
andet kendte danske fund udenfor Bornholm, hvor arten forekommer regelmæs
sigt i to kuld på øens sydkyst. 

Carsia sororiata imbutata Hb. (D) : Jyll . :  Juelsminde l o 25/7 (E. Strandbæk). 
Acasi.s vi.retata Hb. : Jyll. : Nørholm v. Varde l stk. 27/6 (Cl. Riber). 
Nothocasis sertata Hb. : Sjæl!. : Boserup 19/9 (N. P. Kristensen). 
Tryplwsa dubitata L. :  J y li. : Draved l � 6/5, l � 23/5 (0. Rich). 
Eucosmia ceminalis Sc. : Jyll. : Nørre Vissing l stk. 12/5 (E. Voigt). Sjæl!. : Mårsø 

l stk. 1115 (C. C. Andersen), Hyllinge l stk. 1/6 (H. K. Jensen) . 
Chloroclysta sUerata Hfn. (B) : Bornh. : Dueodde l � 21/10 (0. Rich). 
Chlo1'0clysta miata L. (B, D) : J y li. : Jonstrup klit l � 23/9, Nørre Saltum l � 

22/9, l � 2/10, l o 6/10, l o 10/10 (V. Bering), Hanstholm l o 3/10 (Kn. Lar
sen), Snaptun l � (venstre for- og bagvinge) 6/10 (0. Høegh-Guldberg). 

Thera finnota Hb. : Jyll . :  Skagen l o 5/9 (Kn. Larsen). 
Euphyia. luctua.ta Schiff (C) : Arten synes at være i kraftig udbredelse for tiden 

og blev i 1964 for første gang fundet i Jyll. : Spentrup pl. v. Randers i stort antal 
i juni (U. Terndrup m. fl.). Desuden første gang på Falster: Bøtø l stk. 18/8 (G. 
Pallesen). 

Coenotephria berberata Schiff. (D?) Sjæl! . :  Kongelunden på Amager l stk. 5/9 
(Helge Pedersen). 

Perizoma bifasciata Hw. : Jyll . :  Sæbygårdskov l stk. 8/8 (B. W. Rasmussen), 
Dokkedal l o 19/8 (Kn. Nielsen). 

Venusia cambrica Curt. (C) : Også denne art breder sig kraftigt for tiden, især 
i det østlige Danmark. Sjæl!. :  Rørvig l stk. 10/7 (B. Johannesen), Asserbo set 
l stk. (P. L. Holst), Ulse l stk. 13/8 (T. Jensen). Møn : Ulvshale l stk. 7/8 1963 
og l stk. 28/6 1964 (P. Forum Petersen). Bornh . :  Dueodde l stk. 6/8 (l. Nor
gaard). Jyll . :  Sæbygårdskov, talrig i juli (flere samlere). 

Ett.pithecia sinuosaria Ev. : Sjæll . :  Gentofte l stk. 23/7 (R. Torp).  
Chiasma clathrata L. (D) : Bornh . :  Boderne l stk. 8/8 (Ole Larsen). 
Cepphis advenm·ia Hb. :  Sjæll . :Knudskov 3 stk. 13/6 (J. lngwersen). 
Lycia hirtaria Cl. : Jyll. : Mejlgård Overskov l o 11/5 (Sv. Kaaber), Ryomgård 

l o 19/4 (U. Terndrup). Bornh . :  Almegård v. Rønne l o 19/4 (P. O. Johanne
sen), Blemmelyng, talrig (M. Fibiger og P. O. Johannesen), Dueodde l o 2/5 
(M. Fibiger). 

Roannia rhomboidaria Schiff. (C) : Jyll . :  Glatved l o 11/8 (Sv. Kaaber). 

Anmeldelse 
Natttrens Verden 1964. Redigeret af Torben W. Langer. 384 sider. Rigt illustre

ret. Pris kr. 52,00. Munksgaards Forlag. København 1964. 
Da tidsskriftet >>Naturens Verden« for godt otte år siden fornyede sig og antog 

sin nuværende skikkelse, var det med Niels Blædel som redaktør. Gennem syv år 
holdt han den fastlagte linie, og det ser ikke ud til, at  den nye redaktør, Torben 
W. Langer, vil foretage nogen drastisk ændring hverken i bladets indhold eller 
dets form. Af den foreliggende årgangs 41 artikler behandler de 29 biologiske 
emner. Nogle af disse er dog blot større boganmeldelser i artikelform. Som sæd
vanlig har jeg kun plads til at gøre opmærksom på et par af de artikler, der i sær
lig grad har optaget mig. Årgangens mest aktuelle stof er uden tvivl augusthæftets 
fortrinlige gennemgang af pesticidproblemet ved Chr. Stapel, L. Ferdinand, B.  
Bejer-Petersen og E. Poulsen. Redaktørens let undskyldende bemærkning om, at 
det pågældende hæfte »undtagelsesvis har stærk overvægt på tekststoffet«, er i 
mine øjne lidt malplaceret, og jeg skal da også opfordre Torben W. Langer til at 
redigere tidsskriftet på en sådan måde, at det ikke i fremtiden skal være en und
tagelse, at tekststoffet er det fremherskende. For den aktive naturhistoriker er 
Knud Holsts artikel i martshæftet om løvgræshopper særdeles værdifuld og op
muntrende. Her er en insektgruppe, der fortjener at blive taget op til behandling 
igen, nu da mere end 50 år er gået, siden »Danmarks Fauna«-bindet om de ret-
vingede insekter udkom. E. N. 
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Nye bidrag til Ærøs flora 
Af Alfred Hansen 

(Botanisk Museum, Gathersgade 130, 
København K) 

Ærø i det Sydfynske Øhav har gennem de sidste 20 år været genstand for 
grundige, floristiske undersøgelser. De indledtes i 1943 af nu afdøde mag. J. 
Grantved i samarbejde med nærværende forfatter. Grantved arbejdede på øen 
i somrene 1943-48 og offentliggjorde resultatet af sine undersøgelser og indsam
linger i afhandlingen >>Ærøs vegetation og flora«, Bot. Tids. 49, 1952. Men også 
siden 1952 er der hvert år foretaget indsamlinger, og i de forløbne 12 år er der 
gjort adskillige fund af nye arter på øen, spontane såvel som indslæbte og forvil
dede, således : 

l. Spontane a ..ter nye fo1· øen : 

Desclwm.psia. flexuosa, Loddenbjerg plantage v. Søby 1964 (Ib Friis). 
Glyceria. declinata, Gråsten Nor v. Drejet 1958. 
Elytrigia. repens x Hordeum secalinum, Marstal 1961, 1962 og 1964, mindre 

bevoksning mel!. forældrearterne. Hidtil kun kendt fra strandenge ved Stubberup 
i SV.-Sjælland (1865-1877, leg. P. Nielsen), se T. Vestergren 1925. Uden for Dan
mark kun kendt fra England og Frankrig. Findestedet ved Marstal skal ikke an
gives næ1mere for ikke at friste samlere til evt. at udrydde den. Planten står på 
et ret udsat sted med høslet og græsning, men klarer sig i kraft af sin vegetative 
formering. For at sikre den mod undergang er eksemplarer blevet indplantet i 
Botanisk Have, Kbhvn., hvor den trives udmærket. Materiale af hybriden og for
ældrearterne er endvidere sendt til en fransk botaniker, Y. Cauderon, Station 
d'Amelioration des Plantes, Clermont FmTand, som har foretaget cytologiske un
dersøgelser. Tællinger har givet til resultat, at hybriden har 2n =49 (samme æ

sultat er også H. Christiansen, Landbohøjskolens Arvelighedslaboratorium, nået 
til). Hordeu·m secal-i.num har 2n=28 og Elytrigia. repens 2n =42. Ifølge Sirnonet 
1953 har hybridmateriale af fransk oprindelse samme kromosomtaL 

Poa. pratensis ssp. irrigata, Omrnelshoved 1958, Nørreholm 1964, næppe sj. 
Cm·ex echinata., Vitsø Nor v. Leby 1964. 
Carex l'i.paria, Vitsø Nor v. Leby 1964. 
Liparis loeselii, Vitsø Nor v. Leby, kun 5-6 ekspl. 
Ru.mex obt·usifolius x palustris, mel!. forældrearterne ved dam i Søby 1964. 
Salso/a kal-i var. polysarca, Nevre og Erikshale 1843 (Kjærbølling), Risemark 

1944, 1946, Omrnelshoved 1943. 
· 

Stellaria pallicla, Ærøskøbing 1958. 
Malachimn aquatiwm, dam i Skovby 1964. 
Ceratophyllmn submersum, dam i Dunkærmark 1963. 
R-ubus plica.tus, Snoreløkke 1961. 
Rubus wahlbergU, Øsemark v. Ærøskøbing 1961 . 
R-ubus vestitus, Snoreløkke 1961. 
Pyrus communis, Loddenbjerg plantage v. Søby 1964 (M. Blaksteen). 
Callitriche intermedia. (C. hamulata), Stokkeby Nor 1963. 
Cttscu.ta. epithynwm, ssp. epi.thym.um., Urehoved v. Ærøskøbing 1960 (C. F. 

Hansen), i 1964 talrig, især på Galimn uerum. 
Galiu.m palustre ssp. elongatlt-m, Stokkeby Nor og Kokkedammen v. Marstal 

1962, damme i Søby og Skovbymark 1964. 
Sonehus palustris, sydkysten v. Tværbymark i skridende, plastisk ler, fåtal

lig 1963. 

2. Indslæbte og fm·vildede arter nye for øen : 

Matteuccia stru.thiopteris, Skovby 1964. 
Alopecurus myosuroides, Marstal havn 1961. 
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Phalaris eanariensis, Bøssehage v. Ærøskøbing 1958, Marstal havn 1960-61-62, 
1964, Omrnel havn 1963, Borret v. Ærøskøbing 1963. 

Setaria. italica., Omrnel havn 1963. 
Parietaria officinalis, havegærde i Nevre v. Ærøskøbing 1956. 
Polygonu.m polystaehywm, Ærøskøbing 1963 (fundet allerede 1913 og 1925 i 

henholdsvis Lille Rise og Ærøskøbing af Sv. Andersen, ikke opført hos Griintvecl 
1952). Haveplante, som forlængst er gået af »mode«, og som her i landet i øvrigt 
kun er fundet forvilelet på nogle få lokaliteter i det øst!. Sdr. Jylland. Planten ken
des også fra Sydslesvig og Holsten, og dens optræden på Ærø kan måske sættes 
i forbindelse med Ærøs gamle tilhørsforhold til »Hertugdømmerne<<. 

H esperis matronalis, Søbygård 1962. 
Lobt.tlaria. maritima, Marstal havn 1960. 
Rapistmm rugosu.m., Ærøskøbing havn 1959, Søby 1964. 
Astilbe chinensis, Skovby 1964. 
Alehemilla mollis, Store Rise 1960. 
Fragaria virgin'iatw, lunelen i Gråsten Nor v. den gamle pumpemølle 1943 (ikke 

nævnt hos Griintvecl 1952). 
Ru.bus anneniaeus, Olcle 1961, Ærøskøbing 1961, 1963. 
V'icia villosa ssp. valosa, Skovby 1962, Leby og Søby havn 1964. 
Geran.hnn phaeu.m., Skovby 1962. 
Genothem murieata, Ærøskøbing 1959. 
Oenothera. eryth:rosepala, Ærøskøbing 1963, grusgrav v. Leby 1964. 
Solanu.m nit·idibaeeatum., Ærøskøbing 1956. 
Hemcleu.m. mantegazzian.u:m, Borgnæsdal 1961, Skovby og Søbygård 1962, Ti

voli v. Ærøskøbing 1964. 
Smnbttcus n 'igra f. laeiniata, »Persille-Hyld«, Kragnæs by 1963. 
Dipsaeus silvestris, Vitsø 1959 og 1962, Ærøskøbing 1961 og 1962, Gråsten Nor 

1962, Stokkeby Nor 1963. 
Sonehus ·inenn is, Søbygård 1962. 

3. Nye fund af sjældent fo1·ekommende arter: 

Ophioglossmn vulgatum., i mængde i Sjoen v. Risemark 1963 (tidl. kun et fund). 
Dryopteris dilatata, v. dam i Søby 1964 (tidl. kun et fund). 
Equisetu.m. telmateia, på skridende klint v. Tværbymm·k 1963 (C. Hansen) og 

1964, Vårbjerg v. Søby på kystklint 1964 (gl. fund fra Bregninge 1867). 
B-raehypodium silvaticum, v. Søbygård i mængde 1962 (tidl. kun et fund). 
Brom11s raeemosus, Vitsø Nor v. Leby 1964 (gl. ang. af M. T. Lange 1857 u. 

findested). 
Carex dioiea, Vitsø Nor v. Leby 1964 (gl. ang. af M. T. Lange 1857 u. findested). 
Ca.rex diandra, Vitsø Nor v. Leby 1964 (sparsom på øen). 
Carex leporina, Drejet v. Marstal 1958, Næbbet v. Skjoldnæs 1964 (sparsom på 

øen). 
Carex oederi, Vitsø v. Leby og Næbbet v. Skjoldnæs 1964. 
Carex pseudocyperus, v. dam i Skovby og dam i Søby 1964 (tidl. kun et fund). 
Carex vesicaria, v. dam i Skovbymark 1964 (gl. ang. af M. T. Lange 1857 u. 

findested). 
Seirpus paueiflorus, Næbbet v. Skjoldnæs 1964 (gl. ang. af Nolte 1825 og M. T. 

Lange 1857). 
Aeorus ealamus, dam mell. Vindeballe og Strandhusene 1962, Kokkedammen 

v. Marstal 1956, 1962. 
Lemna gibba, i 2 damme i Kragnæs 1964 (gl. ang. af Nolte 1825 og M. T. 

Lange 1857). 
Epipaetis pal-ustris, i mængde i Vitsø Nor v. Leby 1964 (gl. ang. fra Lille Rise 

fra forrige århundrede) . 
Daetylorchis ·ineamata, Vitsø Nor v. Leby 1964 (tidl. kun et fund). 
Atriplex lwrtensis, Marstal havn 1962. 
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Chenopodimn botryodes, Urehoved 1956, Vitsø 1959, Sjoen i Risemark 1963, 
Stokkeby Nor 1963, Næbbet v. Skjoldnæs 1964. 

Chenopodi:um hybridum, i mængde i agurkemarl< i Store Rise 1963 (gl. ang. af 
Nolte 1825). 

Mela11drium !Wctifloru.m, Ærøskøbing 1959, 1961 og 1964, Borgnæs 1963, Tvær
bymark 1963. 

Nuphar luteum, dam i Skovby 1964 (tidl. kun ældre ang. og meldt forsvundet 
af Griintved 1952). 

Cochlearia. anglica, Erikshale 1955 (H. Levinsen), (gl. ang. af Hi.ibertz 1834 og 
M. T. Lange 1857). 

Cm·daria draba, Urehoved 1958, Tværbymark 1963, Leby 1964. 
Reseda ltttea, Leby 1962 og 1964. 
Reseda luteola, Marstal havn 1964. 
Sedum spu·rium, naturaliseret på stranden på Urehoved 1958 og Omrnelshoved 

1964. 
Pamassia palustris, Vitsø Nor v. Leby 1964 (gl. ang. af Nolte 1825 og M. T. 

Lange 1857 fra Lille Rise). 
Potentilla argentea. coii., såvel ssp. a.rgentea som ssp. demissa er kendt. 
Rosa. rugosa, Søby 1959, Vejsnæs Nakke 1959, Erikshale 1961, Borret v. Ærøs

købing 1961, Borgnæs strand 1963, aile strandlokaliteter. 
Lathyrus la.tifolius, Marstal havn 1961. 
Epilobium roseum, Stokkeby Nor, Kirkebæk i Bregninge, Pilebækken i Ærøs-

købing, Store Rise, aile 1963, Vitsø, Bro v. Dunkær og Haven by, aile 1964. 
Epilobium tetragon.um, Marstal havn 1961 (tidl. kun et fund). 
Hedera helix, lunden i Gråsten Nor v. den gamle pumpemøile 1962, evt. farv. 
Oenanthe lachenalii, Sjoen i Risemark 1957 (gl. ang. af Nolte 1825 og M. T. 

Lange 1857 u.  findested). 
Pasti11aca sati.va, Snekkemose 1963. 
Anchusa offici11alis, Tranderup 1930, L. P. Pauritsen (ikke nævnt hos Griint

ved 1952). 
Asperugo procumbens, Voderup 1928 (Vald. Pedersen), Græsvænge 1949 og 

Langeagregård 1956 (E. Kaspersen), (ikke hos Griintved 1952), endv. v. Skyds
bæks udløb 1963 (C. Hansen) og Søby 1964 (gl. ang. af Nolte 1825 og M. T. 
Lange 1857). 

Symphyt·um asperum, Ærøskøbing 1962. 
Dat·ura. stra.monium., Gravendal, Langevrætte og Leby 1962, Ærøskøbing 1963. 
Pedicula.ris palustTis, Vindebaile i 1920'erne (VaJd. Pedersen), Vitsø Nor v. Leby 

1964 i mængde (gl. ang. hos Nolte 1825, Hi.ibertz 1834 og M. T. Lange 1857, aile 
u. findested). 

Veronica agrestis, Urehoved 1958, Søby 1959, Snekkemose 1962, iøvrigt næppe sj. 
Veronica hederifolia, Store Rise 1963, Rise kirke, Leby og Ærøskøbing 1964, 

iøvrigt næppe sj. 
Veronica filiformis, Ærøskøbing og Vrå v. Ærøskøbing 1958. 
Veronica. polita., Ærøskøbing 1960, Snekkemose 1962, næppe sj. i kornmarkerne. 
Lonicera periclymenum, Lunden i Gråsten Nor v. den gamle pumpemølle 1962, 

evt. farv. 
Achillea ptannica, Borgnæs 1959. 
Erigeran canadensis, breder sig på øen, Store Rise 1956, Søby 1959, Rise kirke 

1961, Leby 1962 og 1964, Snoreløkke 1962, Ærøskøbing 1961-64. 
Gali11soga ciliata, Marstal 1954, Stokkeby 1956, Ærøskøbing 1958, 1962, Stok-

keby Nor 1959. 
Galinsoga parviflora., Bregninge 1959, Ærøskøbing 1963. 
Hieracium au.ricula., Vitsø Nor v. Leby 1964. 
Hieracium. mnbellatum, Tværbymark 1962. 
Matricaria Tecu.tita. (M. chamomWa.), Grønnæs 1964 (hidt. kun kendt fra Krag

næs by). 
Pieris h ieracioides, klint s. f. Haven by 1964 (tidl. kun et fund).  
Senecia silva.tlcus, Borret v. Ærøskøbing 1961. 
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Mindre meddelelser 

Flamingo (Phoenicopterus ruber rosens Pallas) i Sydthy. På en exkursion til 
Aggertangen i Sydthy den 20.6.1964 iagttog S. K. Andersen, Kolding, Ulla Ram
sing, Randers og undertegnede en Flamingo (Phoen-icopterus ruber 1"0seus Pal
las), som fouragerede på fladvandet øst for tangen. Den ejendommelige fugl 
faldt straks i øjnene, da vi i kikkert betragtede fugleflokkene på vaderne, idet 
dens rosa farve stak stærkt af imod de hvide måger og svaner, den færdedes 
iblandt. 

Flamingoen var særdeles sky, og lettede på meget lang afstand, da vi forsøgte 
at nærme os, så det er næppe sandsynligt, at der har været tale om en undslup
pet fangenskabsfugL 

>>Mølkjærslund«, Hørning. Sigurd RosendahL 

Sort Glente (Milvus migrans (Boddaert)) ved Haderslev. Den 2. maj 1965 
iagttog Torben Hviid Nielsen, Viby J. og undertegnede en Sort Glente (Milvus 
migrans (Boddaert)) vest for Haderslev. Vi kom i bil kørende fra Haderslev 
mod Vojens, da vi kort før landsbyen Hammelev bemærkede en større rovfugl, 
der sydfra passerede hen over vejen. 

Fuglen fløj med flaksende vingeslag, indtil den nåede en lille skov tæt ved 
vejen. Her kredsede den et par gange på den opvind, som blæsten frembragte 
ved at ramme skovb1ynet, og vi havde derfor rig lejlighed til at beundre dens 
eminente flyveteknik, ligesom det tydeligt kunne ses, at halen var langt mindre 
kløftet end hos Rød Glente (Milvus milvtts (Linnaeus)). Desuden var vingerne 
vinkelbøjede og påfaldende smalle, hvilket udelukker forveksling med Rørhøg 
(Ci·rcus aeroge1wsus (Linneaeus)), som ellers har omtrent samme farve som den 
iagttagne fugl. 

Vi var øjeblikkelig klar over, at det var en Sort Glente, vi havde for os, idet vi 
begge tidligere har set arten i Tyskland. løvrigt må det bemærkes, at iagttagelsen 
gjordes under de bedste lysforhold, nemlig i klart solskin ved 16-tiden. 

Ifølge Finn Salomonsen (Systematisk oversigt over Nordens fugle, København 
1963) er den sorte glente en tilfældig gæst fra syd. Fra dette århundrede kendes 
ialt 19 publicerede rekorder frem til 1962, mens den synes at have været betyde
lig sjældnere i det forrige århundrede. 

»Mølkjærslund«, Hørning. Sigurd RosendahL 

Prodenia litura F. (Lepidopt.). Lidt om larvens udseende. I august og septem
ber 1964 fik jeg fra et bananmodned 2 larver, der ved klækningen viste sig at 
være P1"0denia Utum F. (littorialis Bdv.). 

Larverne, der var kommet hertil med bananer fra de kanariske øer er tidligere 
omtalt her fra landet. 

I 1925 (Flora og Fauna 1926) nævner H. P. S. Sønderup larven som stærkt 
tegnet med en lille gul plet på hver side af de nederste ringe. K. Grotl1 (Flora og 
Fauna 1952) nævner larven som violetgrå med store sortagtige sidepletter med 
et gult punkt på de to forreste pletter, og N. L. Wolff (Entomologiske Meddelel
ser 1953) omtaler den som gråbrun med violet tone og med sorte side- og side
rygtegninger med et svagt gult punkt ved de forreste sidepletter. 
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De to larver jeg havde var ensfarvet kakaobrune med to store kulsorte ryg
pletter på første og sidste led, der var ikke antydning af gult eller andre frem
træelende tegninger ud over de 4 store pletter, iøvrigt var de typiske uglelarver 
at se på. 

Med hensyn til tidspunktet for larverne, er der god overensstemmelse mellem 
de nævnte noteringer, således at angivelsen i Hofmann: Die Raupen der Gross
Schmetterlinge Europas, hvor larveticlen angives til november-januar, enten må 
være forkert eller der må være tale om flere kuld om året. 

Hertzvej 44, Åbyhøj. Preben Jørgensen. 

Anmeldelser 

A New Dictionary af Birds. Ed. A. Lamlsborough Tlwmson. 928 sider, 24 clob
belttavler, hvoraf 8 i farver, talrige tekstfigurer. Pris: 105 sh. Nelson. London & 
Edinburgh 1964. 

Dette meget smukke og tiltrængte værk er en særdeles værelig afløser til Alfr. 
Newton' s tilsvarende ornithologiske leksikon fra 1893-1896; det hører til dem, som 
vil få plads på talrige brugeres lettest tilgængelige hylde. Det er udgivet som min
debog i anledning af British Ornithologists' Union's 100-års jubilæum 1959. Efter 
forord af formændene for nævnte forening og den amerikanske søstersammenslut
ning følger en liste over stikord til de forskellige mere omfattende artikler og en 
fortegnelse over de ca. 200 bidragydere med angivelse af elisses arbejdssteder og 
interesseområcler. Hovedtekstens alfabetisk ordnede artikelmasse har talrige hen
visninger, så det er let at finde sig til rette, og ved større bidrag fineles korte 
bibliografier til nytte for videregående studier. Bag i bogen fineles en liste over 
slægtsbetegnelser med henvisninger til de pågældende fugles engelske navne, hvor
uneler de skal søges, og på sidste side fineles en gavnlig omregningstabel af hensyn 
til de kontinentale læsere, for hvem decimalbrøker er mere anskuelige end de en-
gelske målangivelser. B. Løppenthin. 

Mary L. Gmssman & John Hamlet: Bi1'ds af prey af the world. 496 sider. 70 
farvefotos. 283 sorthvide fotos. 644 flugtsilhuetter. 422 uclbreclelseskort. Pris 126 
sh. Cassell. London 1965. 

I misforstået selvforsvar har landmanden, forstmanden og jægeren indtil nyeste 
tid grebet til bøssen, når en fugl med krumt næb kom inelenfor synsvidde. Dette i 
forbindelse med vore elages kraftige gifte, der akkumuleres gennem fødekæden, 
har i den grad neelbragt antallet af rovfugle jorden over, at der må sættes meget 
kraftigt ind, hvis vi i årene fremover stadigvæk skal have den oplevelse at se en 
jagende rovfugl. Dette er baggrunden for fremkomsten af den bog, der skal om
tales her. Mange års arbejde med rejser, indsamling og stuelier ligger forud for 
udsendelsen af dette store værk om jordens rovfugle og ugler, to fuglegrupper, 
der her er stillet sammen, da de med hensyn til fødebiologi danner en økologisk 
enhed. Bogens første del på næsten 200 sider behandler i en række kapitler en 
hel del almindelige forhold vedrørende disse fugle. Deres forhistorie gennem de 
geologiske tidsaldre gennemgås, og deres forhold til mennesket ses i historisk be
lysning. Økologi og adfærd beskrives i et stort kapitel, der vel udgør bogens mest 
værdifulde afsnit. Rovfuglenes evne til at overleve og deres plads i moderne na
turpleje danner afsluttende leapitler i den almindelige del. Anclen del, der er på 
næsten 300 sider, rummer en systematisk gennemgang af samtlige slægter inelen
for de to fuglegrupper. Karakteristiske arter beskrives med vægten lagt på felt
kendetegn, ligesom også en kort omtale af artens adfærd findes. Teksten er over
alt fyldt med kendsgerninger, men samtidig let læst og inciterende på grund af 
forfatternes optagethed af emnet. Tilbage er blot at pege på værkets mest iøjne
faldende træk, illustrationerne. Sjældent har man set et så rigt illustreret værk. 
Fotografierne, der er taget af Shelly Grossman, er små kunstværker, og de er re
produceret så smukt, som moderne teknik formår. Det store antal udbredelseskort 
og flugtsilhuetter forøger bogens værdi. Hvordan flugtbillederne er tænkt anvendt, 
er dog en gåde. En bog i formatet 24 X 33 cm og med en vægt på næsten 3 kg 
stikker man ikke i ekskursionsjakkens lomme. Men til hjemmelæsning med et so-
lidt bord som unelerlag er den anbefalelsesværdig. E. N. 
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Danske Vildtu ndersøgelset• 

I 1953 udsendtes første hefte af »Danske Vildtundersøgelser<<. Det var hensig
ten i denne serie at publicere på dansk de undersøgelsesresultater fra Vildtbiolo
gisk Station, Kalø, der var af særlig interesse for danske forhold. Serien kunne 
således udgøre et mellemled mellem orienterende artikler i jagtblade og de større 
videnskabelige arbejder, der fortrinsvis trykkes i »Danish Review of Game Bio
logy<<. For at gøre resultaterne tilgængelige også for dem, der ikke behersker et 
skandinavisk sprog, er de fleste af hefterne forsynet med engelsk resume og 
figurtekster på engelsk. 

Hefterne udkommer, når egnet materiale foreligger, og de fås gratis tilsendt, så 
langt oplaget rækker, ved henvendelse til Vildtbiologisk StaUon, Kalø pr. Rønde. 
Samme sted kan man også tegne sig for tilsendelse af kommende hefter. Hidtil er 
11 hefter udsendt; men kun nr. 9 og 11 er endnu på lager. 

l) K. Paludan: Vildtets og landbrugets giftstoffer. 11 pp., 1953. 
Forb·insvis med fasaner er der foretaget bestemmelse af dødelig dosis af en 

række giftstoffer, der anvendes i landbruget; desuden har fasaner været udsat i 
volierer på frisksprøjtede marker. Opfordring i jagtbladene til at indsende for
modet giftdræbt vildt bragte kun ganske enkelte døde dyr, og det antages, at der 
i sprøjtesæsonen 1952 ikke blev iagttaget skader af større betydning blandt vildtet. 

2. K. Paludan, K. Ulfkiær: Nogle retningslinier for fasanopdræt. 32 pp., 1954. 
Vejledning i fasanopdræt forsynet med fotografier og arbejdstegninger. 

3) K. Paludan: Agerhønens ynglesæson 1953. 20 pp., 1954. Engelsk resume. 
På grundlag af oplysninger fra opdrættere, der modtager æg fra ødelagte ager

hønsereder, kunne det konstateres, at påbegyndelsen af lægning af første kuld i 
1953 var spredt over 5-6 uger; fra sidste trediedel af april til hen mod slutningen 
af maj. Senere kuld anses for omlægninger. Kulelstørrelsen varierede fra (7)-24 
med et gennemsnit på 16 æg. Normal klækning foregår hovedsagelig fra midten 
af juni til midten af juli, og kyllingerne er derfor jagtbare (10 uger og derover) 
ved jagttidens begyndelse 18.9. Tilstedeværelsen ved jagttidens begyndelse af et 
større antal 8-9 uger gamle fugle, men få yngre end 8 uger, tyder på betydelig 
omlægning i første halvdel af juni, men kun ringe efter midten af juni. 

4) M. Hammer, M. Køie, R.  Spiirck: Undersøgelser over emæri.ngen hos ager
høns, fasaner og -urfugle ·i. Danmark. 24 pp., 1955. (Udkommet på engelsk i Da
nish Review of Game Biology, vol. 3, part 3, pp. 183-208. 1958). 

Kroindholdet hos 181 voksne og 56 kyllinger af agerhøne, 232 voksne og 69 
kyllinger af fasan og 37 voksne og 15 kyllinger af urfugl er blevet undersøgt til 
belysning af ernæringen. Resultatet er angivet i forekomstprocent De voksne 
fugle er langt overvejende planteædere, medens de små kyllinger tager en stor 
del dyrisk føde. Agerhønen er ret specialiseret i sit fødevalg og knyttet til de 
dyrkede marker. Fasanens føde er mere varieret, og den trives på forskellige bio
toper. Urfuglens føde er også varieret, men den er knyttet til heder og hede
moser og henter kun meget lidt føde i kulturlandskabet Der er for de tre arter en 
mere eller mindre udpræget vekslen efter årstid mellem de dominerende føde
emner; for eksempel frø om efteråret, grønne blade om vinteren. 

5) K. Paludan, J. Fog: Den danske ynglebestand af vildtlevende knopsvaner i. 
1954. 46 pp., 1956. Engelsk resume. 

En kortlægning af de i Danmark vildtlevende knopsvaner gav for 1954 ca. 758 
par, medens der ved en optælling 1945-50 kun konstateredes ca. 385 par. Kulelene 
varierede fra 3 til 10 æg med gennemsnit 5,8. Der klækkedes i gennemsnit 3,4 
unger pr. kuld æg, og det gennemsnitlige antal unger, der kom på vingerne pr. 
kuld æg, var 3,1. Ungeflokkene var i gennemsnit på 4,7. Den årlige dødelighed 
blandt unge og voksne fugle diskuteres og anslås at ligge på ca. 25 °/o. Knop
svanens relation til jagtlige interesser diskuteres, og det konkluderes, at de skader, 
den forvolder, er begrænsede og mest af ren lokal karakter. 
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6) K. Ulfkjær: Danske råbukkeopsatser målt i tiden 1948-1955. 23 pp., 1956. 
Engelsk resume. 

250 opsatser er målt i perioden 1948-55 efter regler fra Conseil Internationale 
de la Chasse, men kun 108, der er over 100 points, er medtaget i publikationen. 
Stærke opsatser er indsendt både fra magre og fra frodige egne. Med 65 af de 108 
opsatser fulgte underkæbe, og en aldersbedømmelse på grundlag af tandslid viser, 
at det ikke er enkelte bestemte aldersgrupper, der frembringer stærke opsatser, 
men at de optræder fra 3- til 7-års alderen. 

7) K. Palt�dan: Ringmærkning af agerhøns 1950-54. 27 pp., 1957. Engelsk 
resume. 

Resultaterne af ringmærkning af 8.225 opdrættede og udsatte agerhøns er ana
lyseret, især med henblik på spredning fra udsætningsstedet og dødelighed, der 
hos voksne er ca. 84 °/o årlig. Det behandlede materiale forøget med yderligere 
4.978 ringmærkninger er senere publiceret på engelsk (K. Paludan: Partridge 
markings in Denmark, Danish Review of Game Biologi, vol. 4, part l, pp. 25-60. 
1963). 

8) J. Fog: Mærkning af opdrættede gråænder 1950-55. 32 pp., 1958. Engelsk 
resume. 

Resultaterne af ringmærkning af 2.453 opdrættede og udsatte gråænder er ana
lyseret, især med henblik på spredning fra udsætningsstedet og dødelighed, der 
hos de voksne er ca. 60 Ofo årlig. Det behandlede materiale er i forøget form se
nere publiceret på engelsk. (J. Fog: Dispersal and survival of released Maliards 
(Anas platyrhynchos L.), Danish Review of Game Biology, vol. 4, part 3, pp. 
1-57. 1964). 

9) H. Stmndgaard: Vildttidbyttet i Danmark. 120 pp., 1962. (Udkommet på en
gelsk i Danish Review of Game Biology, vol. 4, part 2, pp. 1-116. 1964). 

På grundlag af ca. 175.000 spørgeskemaer knyttet til jagttegnene er der for 
årene 1956-57 og 1957-58 udarbejdet tabeller og. kort over, hvad der nedlægges 
af de vigtigere vildtarter i de enkelte administrative kredse (amter, politikredse) i 
Danmark. Idet den nedlagte mængde af de enkelte vildtarter tages som et vist 
udtryk for artens bestands tæthed, diskuteres blandt andet forholdet mellem mæng
den af de enkelte arter og mellem mængden af vildtarten og terrænforholdene. 

10) K. Palt�dan: Ederft�glene i de danske faruande. 87 pp., 1962. Engelsk 
resume. 

Den danske ynglebestand af ederfugle er af størrelsesordenen 3000, medens 
det årlige gennemsnitlige jagtudbytte måske er op mod 100.000. På grundlag af 
danske og udenlandske ringmærkninger, de internationale andefugletællinger 
1951-52 til 1956-57 og observationer ved fugletrækstationer diskuteres bestanden 
i de danske farvande. Bestandens størrelse, hvorfra den kommer, og i hvilke pe
rioder den opholder sig her. 

11) Annelise Jensen: Odderen i Danmark. 48 pp., 1964. Engelsk resume. 
På grundlag af spørgeskemaer til jægere, der i følge jagttegnsskemaerne havde 

nedlagt odder i årene 1956/57-1959/60, er der givet en oversigt over odderens 
forekomst i Danmark, og i hvilket terræn den nedlægges og hvordan. 95 odder
kroppe har stået til rådighed for undersøgelse, og forplantningsforhold, vægt og 
forskellige mål diskuteres i forhold til køn og alder. 

Birger Jensen. 
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