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Fra redaktionen: 
Årets andet hæfte begynder med 
en omtale af Naturhistorisk Mu
seum i Arhus i anledning af 25 
års dagen for bygningernes ind
vielse, og i det redaktionelle ånde
hul vil vi beskæftige os lidt med 
et andet jubilæum, ikke et jubi
læum i åremål, men i antal publi
kationer. Afhandling nr. 10 i se
rien Zootopografiske undersøgelser 
i Thy offentliggøres på siderne 
43-78 i dette hæfte. E. W. Kaiser, 
der også har tegnet sig for flere af 
de foregående · Thy-afhandlinger, 
gennemgår dennegang vandtæger
ne, deres udbredelse i Thy og 
Vester-Hanherred og i det øvrige 
land, og han benytter samtidig lej
lejligheden til at anstille visse ge
nerelle betragtninger over disse 
dyrs økologi, hvilket gør artiklen 
mere læselig, end en tør faunaliste 
ellers ville være. I 1943 kendte 
man kun en halv snes arter af 
vandtæger i Thy. Dette tal er nu 
bragt op til 42, hvilket er ca. 75 °/o 
af artsantallet for hele landet. Ef
terhånden ved vi således ganske 
god besked med faunaen i lands
delen mod nordvest - især hvad 
ferskvandsdyrene angår, og de an
dre grupper kommer vel også med 
efterhånden. 

Vandtægerne fylder så meget, 
at der kun er blevet plads til en 
artikel mere. Heri refereres B. J .  
Lempkes påvisning af, a t  Plusia. 
fest11cae i virkeligheden dækker 
over to gode arter, P. festucae og 
P. gracilis. Artiklens forfatter, F. 
Naabye, konstaterer, at begge ar
terne forekommer her i landet -
dog ikke lige almindeligt. E. N. 

Bøger, der ønskes anmeldt i Flora og 
Faurw, 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. 
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Naturhistorisk Museum gennem 25 år 
Naturhistorisk Museum i Århus er ældre, end overskriften antyder. 

Men for 25 år siden, den 10. maj 1941, blev museets smukt beliggende 
bygninger i Universitetsparken taget i brug og åbnet for offentlig
heden. Berettigelsen af museets byggeri har til fulde vist sig gennem 
de forløbne år. Næsten halvanden million gæster har aflagt besøg i 
udstillingssalene siden åbningsdagen. 

Dette resultat er museets personale ikke kommet sovende til. Man 
har til stadighed bestræbt sig på at tiltrække folk ved at gøre udstil
linger og andre arrangementer så indbydende som muligt. Nye ideer 
har der været mange af, og de fleste er blevet virkeliggjorte. Dyrene 
er i vid udstrækning opstillet i livagtige grupper i naturtro omgivelser. 
Der har været skiftende særudstillinger af stor aktualitet spændende 
fra »Afril<aekspeditionen 1947« til »Øllets naturhistorie«, og man har 
i tilknytning hertil benyttet filmforevisninger og foredrag i auditoriet. 
En nyere foreteelse er radio-omvisningerne. Under disse udstyres gæ
sterne med et lytteapparat, så de kan høre indtalte kommentarer og få 
demonstreret dyrestemmer, samtidig med at de ser de pågældende 
dyr i montrerne. En speciel børneafdeling (Biologisk Samling) blev 
oprettet i 1949. Her sættes børn i gang med aktivt at benytte museets 
samlinger. Børn og skoler har i det hele taget haft museets særlige 
bevågenhed, og der er ydet besøgende skoleklasser en fin service. 

På flere af de nævnte områder har N a turhistorisk Museum været 
pioner blandt danske museer. Museets initiativrige direktør gennem 
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alle årene, professor H. M. Thamdrup, undgår beskedent i den jubi
læumsomtale, der er vedlagt sidste hæfte af Natur og Museunt, at 
nævne dette forhold. Natu1· og Museum er endnu et eksempel på den 
del af museets virksomhed, der vender udad mod publikum. Navnet 
dækker over en række populærvidenskabelige småskrifter, der redi
geres af museets inspektør, dr. phil. Poul Bondesen. I hvert hæfte be
handles et afgrænset biologisk emne på en sådan måde, at læseren 
aktiviseres i sin naturinteresse. Samtidig udgør disse hæfter en værdi
fuld hjælp ved biologiundervisningen i vore skoler. 

Med denne omfattende udadvendte virksomhed har museet dog 
ikke glemt sin forpligtelse på den indre h:ont. På forskningens område 
har institutionen været særdeles virksom. Her har det betydet noget 
afgørende, at Molslaboratoriet ved Femmøller blev oprettet i 1942 
med speciale i terrestrisk økologi. Mange værdifulde arbejder er ud
gået herfra. Desuden har museet engageret sig i de zootopografiske 
undersøgelser med særligt henblik på jyske områder. Fra 1952 er en 
undersøgelse af dyrelivet i Thy blevet organiseret og støttet fra Na
turhistorisk Museum med det synlige resultat, at afhandling nr. 10 af 
serien »Zootopografiske undersøgelser i Thy« kan publiceres i nær
værende hæfte af Flom og Fauna. I de senere år er en tilsvarende 
undersøgelse af Sønderjyllands fauna påbegyndt. Herved videreføres 
linien fra tiden omkring første verdenskrig, da J. Kr. Findal og V. Sig
fred Knudsen som de ledende indenfor Naturhistorisk Forening for 
Jylland for alvor gik aktivt ind for tilvejebringelse af samlinger til et 
påtænkt museum. Fra den tid stammer vel også det ganske specielle 
træk ved Naturhistorisk Museums forskningsvirksomhed, at kvalifice
rede amatører i udstrakt grad har deltaget i indsamling og bearbej
delse af museets materiale. 

En tredje side af museets virksomhed skal berøres ganske kort. I de 
seneste år har universitetet placeret undervisningen i de biologiske 
discipliner på museet i form af et botanisk og et zoologisk institut. 
Dette har krævet plads, og en ny laboratorie- og undervisningsfløj er 
rejst vest for de oprindelige bygninger og taget i brug i 1965. 

Museumsstøv har aldrig fået lov til at lægge sig på gulve og mon
trer i Naturhistorisk Museum. Højst har der periodevis været tale om 
støv fra byggearbejde, når de hyppige indvendige forandringer fandt 
sted. Sidst fra den netop omtalte udvidelse mod vest. J eg føler, at jeg 
er i overensstemmelse med museets leder, dets personale og dets 
publikum, når jeg lader denne omtale munde ud i ønsket om, at den 
næste støvsky, der hvirvler op omkring museet, må stamme fra op
førelsen af en ny udstillingsfløj på størrelse med den nuværende, så 
montrearealet kan fordobles. Til glæde for museets gæster skulle kon
servator K. E. Jakobsen gerne snarest have lejlighed til på den kendte 
uforlignelige måde at opstille mange flere af de dyr, han har gemt 
hen i saltkar og mølposer. Thi også på dette område er museet godt 
rustet til fremtidens krav. Edwin Nørgaard 
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Vandtæger (Heteroptera aquatica) i Thy 

Forekomst i landsdelen og udbredelsen i det øvrige Danmark 
samt bemærkninger om biologi og økologi 

Zootopogrufisl�e undet•søgelser i Tlty 10 

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

With an English Summary 

l. Indledning 

Kendskabet til vandtægernes forekomst og udbredelse i Thy og 
Vester Hanherred har hidtil været meget begrænset. Af oversigten 
over de danske vandtægers udbredelse (Leth 1943) fremgår det, at 10 
forskellige Corixa-arter er fundet i Thy. Det drejer sig om følgende 
arter: Glaenocorisa pmpinqua, Corixa punctata, scotti, clistincta, late
ralis, stagnalis, striata, gennari, concinna og pmeusta. Fundene refe
rerer alle til nogle klitsøer (Besul Vand, Grønbakke Vand og Holmsø) 
ved Lyngby og Svankær i Thy, hvor S. A. Boisen Bennike i årene 
1940-1944 foretog indsamlinger af materiale til belysning af biolo
gien hos Ewrycercus glacialis (jfr. Kaiser 1959). 

Bondesen og Kaiser 1949 nævner i faunalisterne fra Sundby Å (i 
artiklen kaldet Vilsund Å) 4 arter vandtæger, deraf er 2 arter nye for 
landsdelen, nemlig Corixa sahlbe1'gi og Velia capmi (sub V. currens), 
og Kaiser 1963 omtaler yderligere 2 arter (Notonecta lutea og reuteri). 

Disse 14 arter fra Thy øges væsentligt i antal ved publikationen fra 
Hansted-Reservatet, der tegner sig for 35 arter (Kaiser 1965), hvorved 
det samlede antal kommer op på 36. Nærværende oversigt bringer nu 
de kendte arter af vandtæger fra Thy og Vester Hanherred op på 42, 
hvilket er 74°/o af den danske vandtægefauna, der omfatter 57 arter. 

Materialet til oversigten stammer hovedsagelig fra indsamlingerne 
fra Dansk zootopografisk Undersøgelse i Thy og Vester Hanherred 
(Degerbøl, Løppenthin og Thamdrup 1958) samt fra Entomologisk 
Forenings Undersøgelse i Ransted-Reservatet (Tuxen 1960). Mate
rialet tilgår Zoologisk Museum, København, efter endt bearbejdelse. 

Samlerne er nævnt i indledningen til oversigten over vandtægerne 
fra Ransted-Reservatet (Kaiser 1965) og skal ikke gentages her. 

Hovedparten af lokaliteterne er omtalt af Jensen 1958, og de kemi
ske forhold i en række indvande behandles af Kaiser 1958 a. Et par 
nye lokaliteter (Bislet Dam i Stenbjerg Plantage og en hedesø 300 m 
øst for Lyngby) samt deres kemiske forhold nævnes hos Kaiser 1959. 

I den her foreliggende oversigt forekommer yderligere en række 
nye lokaliteter (bl. a. 3 hedesøer sydøst for Vangså, de 2 kildedamme 
på Bulbjerg, Kokkær Vand i Tved Plantage og Tømmerby Fjord), men 
det vil føre for vidt på dette sted at omtale deres topografi og kemiske 
forhold. 
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Art 
(Species) 

l. M. poweri 

2. M. griseola 
3. M. minu.tissima 

4. C. bonsdorffi 
5. C. coleoptmta 

6. Gl. propinqua 
7. C. panzeri 
8. C. punctata 
9. C. dentipes 

lO. C. castanea 
11. C. Unnei 
12. C. sahlbergi 
13. C. fossamm 
14. C. scotti 
15. C. longipalis 
16. C. falleni 
17. C. distineta 
18. C. lateralis 
19. C. stagnaZis 
20. C. striata 
21. C. Umitata 
22. C. semist'l'iata 
23. C. nigrolineata 
24. C. hellensi 
25. C. germari 
26. C. concinna 
27. C. praeusta 
28. N. glauca 
29. N. obUqtta 
30. N.lutea 
31. N. reutm·i 
32. N. cinerea 
33. G. rufoscu.tellatus 
34. G. lateralis 
35. G. thoracicus 
36. G. gibbifer 
37. G. lacustris 
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Tabel l (table l) 
Oversigt over det samlede materiale 

(Survey of material) 

Antal eksemplarer 
(Total number of specimens) 

00 l <;?<;? l o o+<?<? 

895 1625 2520 
60 78 138 

1042 559 1601 
358 437 795 

14 28 42 
2 3 5 

59 63 122 
291 175 466 

3 - 3 
177 183 360 
56 49 105 

103 88 191 
210 299 509 

1540 1509 3049 
135 185 320 
955 1309 2264 
182 209 391 
83 123 206 

284 386 670 
749 1064 1813 

14 11 25 
30 37 67 
22 18 40 

2 8 lO 
61 74 135 
88 70 158 

285 278 563 
122 137 259 
38 66 104 
l l 2 

18 21 39 
44 62 106 

9 8 17 
- 3 3 
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Tabel l fortsat 

38. G. odontogaster 99 102 201 37 27 
39. G. argentatus 36 39 75 18 9 
40. M. reticulata 7 18 25 3 3 
41. V. caprai 66 120 186 45 33 
42. M. fui·cata 15 16 31 8 4 

18057 338 123 

En enkelt undtagelse skal gøres, idet der kan være grund til at 
fremhæve, at Tømmerby Fjord kun har et chlorid-indhold på 106 og 
124 mg/l (5. 10. 1961 og 22. 7. 1963), hvilket svarer til saltholdigheder 
på 0,17 og 0,20 ° l o o. Denne fjord ligger altså på linie med Lund 
Fjord (Kaiser 1958 a, p. 175 og tabel 6). Også i faunistisk henseende 
er der stor lighed mellem de to fjorde, idet Tømmerby Fjord - bortset 
fra forekomsten af Ne01nysis intege1· (Leach) ( = vulgaris (J. V. Thorup
son)) - har en udpræget ferskvandsfauna ligesom Lund Fjord. 

2. Oversigt over materialet 

Inklusive 37 af afdøde viceskoleinspektør K. O. Leth tagne prøver 
er der i årenes løb (1948-1965) taget 449 faunaprøver i indvande 
(dvs. vandløb, søer og inddæmmede fjorde) i Thy og Vester Hanher
red. Deraf indeholder 338 prøver vandtæger. Antallet af arter og 
mængden af individer varierer meget stærkt fra prøve til prøve, men 
gennemgående er prøverne repræsentative, og de dækker alle årstider. 

Af de 42 arter vandtæger fra Thy er der sammenlagt taget 18 .057 
eksemplarer (heri ikke medregnet larver) .  De er fordelt på de oven 
for nævnte 338 prøver, og de stammer fra 123 forskellige lokaliteter 
fordelt over hele landsdelen. 

Tabel l giver en samlet oversigt fordelt efter arter og opdelt i antal 
o o og ��. Antallet af prøver, hvori arten forekommer, og antallet af 
de forskellige lokaliteter, hvor arten er fundet, fortæller lidt om artens 
hyppighed i materialet og dermed i landsdelen. 

3. Den tidsmæssige forekomst af imagines af danske vandtæger 

Mange lokaliteter i Thy (navnlig en række søer) er besøgt gentagne 
gange i årenes løb, og en opremsning af samtlige fund med angivelse 
af lokalitet, dato, antal eksemplarer fordelt på o o og �� synes ilcke 
at tjene noget formål. Heller ikke angivelse af dato for tidligste og 
seneste fund i Thy synes mig særlig tilfredsstillende, da sådanne angi
velser alt for ofte kommer til at illustrere samlernes og ikke dyrenes 
aktivitet. 

Jeg har i stedet udarbejdet en tabellarisk oversigt over de tidspunk
ter på året, hvor de danske vandtæger kan tages som imagines (fig. 1 ) .  
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Måned (Month) 

M·icronecta (3 arter) 
Cymatia (2 arter) 
Glaenocorisa propinqa 
Corixa s. l. (23 arter) 
Plea leachi 
Notaneeta glauca., obliqt1a. og 

maculata 
Notaneeta l·utea og renteri 

(og maculata.?) 
Aphelocheirus aestivalis 
Ilyacaris cimicaides 
Nepa. cinerea. 
Ranatm linearis 
Gerris s. l. (9 arter) 
Microvel·ia. (2 arter) 
Velia. saulii 
Velia. caprai 
Hydrometra (2 arter) 
Mesovelia. furcata. 
Rebrus (2 arter) 

- (-) 

Fig. l. De danske vandtægers forekomst som aktive imagines året rundt. 
The occurrence of active imagines of Danish water bugs during the year. 

(-) 

Figuren er hovedsagelig udarbejdet på grundlag af de store sam
linger af vandtæger på vore museer (Zoologisk Museum, København, 
og Naturhistorisk Museum, Århus) og flere private samlinger (K. O. 
Leth, Carlo F. Jensen og E.  W. Kaiser) samt materialet fra Thy-under
søgelsen. I nogle tilfælde er oplysningerne suppleret op med data fra 
litteraturen (f. eks. Kuhlgatz 1909, Southwood & Leston 1959 og We
senberg-Lund 1943). 

Figuren viser, at med få undtagelser kan de egentlige vandtæger 
tages som imagines hele året rundt. Antallet vil variere efter års
tiderne, og den egentlige sommertid (navnlig juni) vil være fattig på 
imagines (til gengæld rig på larver), idet de overvintrede dyr i reglen 
dør nogen tid efter æglægningen, der finder sted i foråret eller for
sommeren. 

Selv under is kan man i damme og søer iagttage og eventuelt ind
fange vandtæger hele vinteren igennem, og i de isfrie vandløb kan 
der også tages vandtæger om vinteren. 

Mange vandtæger har kun en generation om året her i landet, men 
enkelte har flere. Forholdet er dog langt fra tilstrækkeligt oplyst, 
navnlig er der store huller i vor viden om C01·ixa- og Gerris-arternes 
antal generationer årligt. 

Den periode, i hvilken man kan tage imagines, er i sin længde bl. a. 
afhængig af, i hvilket stadium overvintring finder sted. 
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Overvintring kan ske i følgende 3 forskellige stadier: 

l. S om æ g  
To rygsvømmere (Notoneeta lutea og reuteri) samt en overflade

tæge (Mesovelia fureata) overvintrer som æg. 
Æggene klækkes om foråret, og larvernes opvækst tager nogen tid, 

hvorfor imagines først dukker op i vore vande hen på sommeren (i 
reglen i juli, meget sjældent allerede i juni) og forsvinder igen efter 
æglægningen. De har alle tre kun en årlig generation her i landet. 

Oplysningen om, at Mesovelia fureata overvintrer som æg, stammer 
fra Ekblom 1928. Hans angivelser citeres også i England (Southwood 
& Leston 1959), og bedømt ud fra fundene af larver og imagines 
synes det at passe særdeles godt på danske forhold. Jordan har for 
Mellemeuropa gentagne gange (sidst i 1952) anført, at Mesovelia 
fureata overvintrer som imago, at parring og æglægning sker fra mid
ten af maj, og at æggene klækkes i løbet af ca. 20 dage. 

Fra England oplyses, at Notaneeta nweulata normalt overvintrer 
som æg (Southwood & Leston 1959), og at det er en sekundær cyklus, 
når de voksne insekter overvintrer. 

Fra Danmark kendes l imago af N. maeulata fra februar (Kaiser 
1964), så overvintring som imago kan altså finde sted. Fund af de 
voksne tæger i maj og juni tyder ligeledes på overvintring som imago. 
Om denne art tillige tilbringer vinteren som æg i Danmark, vides ikke, 
og det bør undersøges. Her danner de store bestande i de bornholm
ske rock-pools (Johnsen 1946, Leth 1948) et fortrinligt studiegrundlag. 

2. S o m  l a r v e  
Kun Mieroneeta overvintrer som larve, og alle vore 3 arter (M. po

weri, griseola og minuUssima) har denne overvintringsform, der i reg
len foregår i IV. larvestadium (meget sjældent i III. stadium) på dy
bere vand i vore søer. 

Det normale er l årlig generation. Undtagelsesvis kan der være 2 
og i ekstremt varme og lange somre (1955 f. eks. )  er der påvist 3 gene
rationer (Kaiser 1966). I tabel 2 er dette markeret ved ( )  om anden og 
tredie generation. 

Ingen andre danske vandtæger overvintrer normalt som larver, men 
undtagelsesvis kan afvigende forhold forekomme. Således har stud. 
mag. Nils Møller Andersen meddelt mig, at han i Engestofte Skov ved 
Maribo den 5. marts 1961 har taget en larve i V. stadium af Velia 
capra.i. Denne må have overvintret. 

3. S o m i m a g o  
Resten af vore vandtæger overvintrer i det fuldvoksne stadium, og 

de falder ret naturligt i 2 grupper : 
Den ene overvintrer i vandet og har ingen diapause (en dvale

tilstand med stærkt nedsat stofskifte) .  Hertil hører de egentlige vand
tæger: Cymatia, C01·ixa (s. l . ) ,  Plea, Notaneeta glauea, obliqua og ma-

47 



culata, Aphelocheirus, Ilyocoris, Nepa og Ranatm. De kan tages hele 
året rundt. 

Den anden gruppe tilbringer vinteren på land og har diapause. 
Hertil hører alle overfladetægerne: Gerris, Microvelia, Velia, Hydro
metra og Hebrus. Deres aktivitet er i reglen begrænset til perioden fra 
forår til efterår, og længden af denne periode er selvfølgelig afhængig 
af vejrliget. 

En enkelt art af denne gruppe, nemlig Velia caprai, er faktisk iagt
taget og samlet hele året rundt. Den kan i milde vintre ses på små
bække, helst sådanne med rigelig tilførsel af grundvand i form af 
dræn eller kilder. 

4. Udbredelsen af de vandtægearter, der forekommer i Thy 

I det følgende gives en oversigt over vandtægernes forekomst og 
udbredelse. For hver art indledes med Thy-materialets størrelse og 
antallet af prøver fra så og så mange forskellige steder. Lokaliteterne 
nævnes i rækkefølge fra syd til nord og videre mod øst. Udbredelsen i 
Thy kommenteres eventuelt. 

Dernæst følger en oversigt over artens udbredelse i Danmark som 
helhed. Den følger det vanlige skema (Jylland, Fyn, Sjælland, Lol
land-Falster og Bornholm), og den er dels baseret på K. O. Leth's 
oversigter (1943 og 1948) og dels på nye indsamlinger (Andersen 
1961). I denne forbindelse vil der eventuelt blive omtalt nye, upubli
cerede fund og lokaliteter, der supplerer de fra litteraturen tilgænge
lige oplysninger om en arts udbredelse. Hvor samlerens navn ikke 
nævnes, skyldes fundene forfatteren. 

Så følger bemærkninger om artens sjældenhed, der angiver, om den 
optræder på mange eller få lokaliteter inden for et område (meget 
almindelig, almindelig, ret (temmelig) almindelig, ret (temmelig) sjæl
den, sjælden og meget sjælden). Endelig søges der givet en bedøm
melse af artens hyppighed i de enkelte prøver eller på de enkelte 
lokaliteter, idet der angives få, mange eller talrig m. v. 

Der sluttes så vidt muligt af med nogle økologiske bemærkninger. 
Oplysningerne er for størstedelen baseret på Thy-materialet, på egne 
erfaringer fra det øvrige land og på bedømmelsen af de foreliggende 
samlinger på vore museer. En del arter optræder så spredt og i så få 
eksemplarer, at det ikke har været muligt at danne sig noget sikkert 
billede af artens økologiske krav. 

I nogle tilfælde er de økologiske bemærkninger suppleret op med 
oplysninger fra udlandet, navnlig fra England (Macan 1954 a og b, 
1965 og Southwood & Leston 1959). 

l. Mieroneeta poweri (Dougl. & Sc.) (borealis Lundbl.) 
895 o o ,  1625 <j! <j! (deraf 10 <j! <j! macroptere) og 425 larver fordelt på 42 prø

ver fra 11 forskellige lokaliteter: Flade Sø (østbred 1954, altså ferskvandslokalitet 
f ø r  færdiggørelsen af dæmningen, se Jensen 1958, p. 154), Ørum Sø, Ove Sø, 
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l. 

Fig. 2. Ørum Sø, vestbredden ved dæmningen, 28. 6. 1958. E.\v. Kaiser fot. 

Tegå, Vester Vandet Sø, Vester Vandet A, Nors Sø, Blegsø, Storå ved Bromølle, 
Kløvå ved Skradekær Bro og ved hovedvej 11. 

Udbredt i Jylland og på Fyn og Sjælland, kendes ikke fra Lolland
Falster og Bornholm. Almindelig og kan på egnede lokaliteter op
træde i ufattelige mængder. 

M. poweri træffes lige almindeligt i store søer og i vandløb. Den 
foretrækker vegetationsfri, åbne kyster med sand- eller stenbund. De 
danske M ic1'0necta-arter er ikke fundet i brakvandssøer, og de undgår 
tilsyneladende stærkt sure, kalkfattige og meget oligotrofe (nærings
fattige) søer, selv om de er store og har en vis dybde. Forgæves efter
søgt i Madum Sø i Rold Skov. Også små og lavvandede søer undgås, 
her kan larverne ikke overvintre. Kræver en vis næringsrigdom for at 
udfolde sig i større antal, og Nors Sø og Vester Vandet Sø har ikke de 
mængder af M. poweri, som mange søer i det øvrige Jylland. Mere 
talrig er den i de mere næringsrige søer Ove Sø og Ørum Sø. 

2. Mieroneeta gl'iseola Harv. (sensu Wr6blewski 1958) (minutissima auctt., nec (L.)) 

60 8 8 ,  78 <jl<jl (deraf 2 8 8, 6 <jl<jl macroptere) og 96 larver fordelt på 8 prø
ver fra 3 forskellige lokaliteter: Flade Sø (østbred 1954, altså ferskvandslokalitet 
f ø r  færdiggørelsen af dæmningen), Ørum Sø og Ove Sø. I Ove Sø er arten 
almindelig, men i Ørum Sø er den sjælden (9 larver i 1954, 4 larver og l 8 
i 1963). 
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Udbredt i Jylland (10 lokaliteter) og er desuden fundet i Maribo 
Sø (Kaiser 1966). 

Især i større søer, og den er påfaldende talrig i 2 langstrakte søer af 
»gennemstrømstypen«, nemlig vandkraftsøen ved Holstebro og ved 
Karlsgårde. Også fundet i større vandløb (Skern Å og Gudenå). 

Ny for Danmark. Har indtil for nylig været sammenblandet med 
den følgende art. 

3. Mieroneeta minutissima (L.) (sensu Wr6blewski 1958) 

1042 es es' 559 �� (deraf l � macropter) og 362 larver fordelt på 15 prøver 
fra 3 forskellige lokaliteter: Ørum Sø, Hvidbjerg A ved Morup Mølle (K. O. Leth 
leg. 1952) og Ove Sø. 

Kendt fra alle landsdele undtagen Bornholm, almindelig og på 
egnede biotoper ofte i meget store mængder. 

Træffes især i store søer, sjældent i vandløb, og den ynder mere 
næringsrige søer end M. power·i. De 2 arter træffes dog ofte sammen. 

·4. Cymatia bonsdorffi (C. Sahlbg.) 
358 es es' 437 �� (deraf 16 es es' 20 �� macroptere) og 177 larver fordelt på 

38 prøver fra 19 forskellige lokaliteter: Morænesø vest for Hjorthøj mellem Visby 
og Bedsted, Harring Mose, Lyngby (Grønbakke Vand og Næstevand), Bislet Dam 
i Stenbjerg Plantage, Vorup Sø, to hedesøer 1,7 og 1,9 km sydøst for Vangså, 
Hykær, Blegsø, Sokland, vandhul mellem Sokland og Blegsø, Tormål, Nors Sø, 
Kokkær Vand i Tved Plantage, Voldum Sø, Bjålum, Strandkær ved Lild Strand 
og Lund Fjord. 

U d bredt over hele landet og ret almindelig, til tider i antal. 
Småsøer, moser, damme, mergelgrave, tørvegrave og hedesøer er 

foretrukne lokaliteter. Helst med megen vegetation. Muligvis nogen 
forkærlighed for sure eller kalkfattige vande. Undgår store søer og 
vandløb. 

5. Cymatia eoleoptrata (F.) 
14 es es, 28 � �  fordelt på 2 prøver fra 2 forskellige lokaliteter : Vestlig Kanal i 

Hanvejle og vestlige del af Hanvejle. 
Dens sjældenhed i Thy er påfaldende. 
Udbredt over hele landet og ret almindelig, til tider i antal. 
Findes i mindre søer, moser, damme, grøfter og desuden jævnligt i 

vandløb (navnlig åer). 

6. Glaenoeorisa propinqua (Fieb.) (eavifmns Thoms.) 
2 es es' 3 �� (alle den mørke form) fordelt på 3 prøver fra 3 forskellige lokali

teter: Bislet Dam i Stenbjerg Plantage (l es, 27. 7. 1959), Næstevand ved Lyngby 
(3 ��' 21. 9. 1962) og Kokkær Vand i Tved Plantage (l es, 30. 9. 1963). 

Almindelig i Besul Vand ved Lyngby i årene 1940-1944 (Bennike 
leg. ) .  En serie prøver 1940-1942 indeholdt ikke mindre end 195 es es, 
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Fig. 3. Næstevand ved Lyngby, 5. 8.1962. E. W. Kaiser fot. 

243 �� (Leth 1943). Også fundet af Bennike i Grønbakke Vand ved 
Lyngby ( l  o , l�' 13.  7. 1940). 

En arktisk-circumpolar og boreo-alpin art, der måske med nogen 
ret kan opfattes som glacialrelikt i Danmark. 

Den er kun kendt fra 10 lokaliteter (9 i Jylland og l på Sjælland). 
Foruden de 5 oven for nævnte findesteder i Thy skal nævnes Tinning 
Mose og Bøllemosen (Leth 1943) samt 3 nye, upublicerede fund, 
nemlig mergelgrav 1600 m sydvest for Studsgård ( l  �' 8. 5. 1948, 
K. O.  Leth leg.), Skulbøl Hedesø (l o , 30. lO. 1961, Carlo F. Jensen 
leg.) og Hårupsande Sø øst for Silkeborg (7 o o , 12 �� fordelt på 
6 prøver 1961-1964, B. Lauge Madsen leg. ) .  

I reglen foreligger Gl. propinqua kun i enkelte (1-3) eksemplarer 
fra hver lokalitet (de 8 fund), og arten må anses for meget sjælden. 
Masseforekomsten i Besul Vand 1940-1944 (og de gentagne fund i 
Hårupsande Sø 1961-1964) er bemærkelsesværdig. 

Gl. propinqua er knyttet til moser, mergelgrave og hede- og klit
søer, altså til surt og kalkfattigt vand. 

Fra England angives bl. a. , at arten er natdyr, ernærer sig af plank
tonorganismer (alger, hjuldyr og krebsdyr), og at den foretrækker 
åbent, vegetationsfrit vand og nogen dybde (1-2 m) (Southwood & 
Leston 1959, Macan 1965). 

7. Corixa panzeri (Fieb.) 
59 o o ,  63 �� og l larve fordelt på 19 prøver fra 12 forskellige lokaliteter : 

Draget (vandfyldt grusgrav), Aggertangen (temporær sø 1,5 km syd for Agger), 
Krik Sø, Lyngby (Grønbakke Vand og Næstevand), Nors Sø ved afløbet, Nors A 
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lige ved søen, Kærsø nordvest for Lild, Strandkær ved Lild Strand, Bulbjerg 
(nederste kildedam), Lund Fjord og Østerild Fjord. 

I Vest- og Nordvestjylland er C. panze1·i ret almindelig (f. eks. Ny
mindesøen, Ringkøbing Fjord og Ferring Sø (Bondesen og Kaiser 
1949). I Østjylland og på øerne forekommer den mere spredt og få
tallig. Endnu ikke påvist på Fyn, Lolland og Bornholm. Fra Sjælland 
foreligger et fund af nyere dato (Liseleje, temporær sø, l 8, 2 <;><;>, 
17. 4. 1946, Sven Gaun leg.) og fra Falster et nyt fund (Nykøbing F., 
dam ved Teknisk Skole, l 8, 2 <;><;>, 12. 7. 1950, K. O. Leth leg.) .  

Det er en art, der oftest, men ikke udelukkende, er knyttet til brak
vand (indtil 6,3 °/oo saltholdighed), og den findes fortrinsvis i kyst
nære vande (småsøer, bl. a. strandsøer og hede- og klitsøer samt i af
dæmmede fjorde). Den undgår store ferskvandssøei· og findes normalt 
ikke i vandløb. 

8. C01·ixa punctata (Illiger) (geoffroyi Leach.) 
291 8 8, 175 <j> <j> og 61 larver fordelt på 27 prøver fra 19 forskellige lokali

teter: Draget (vandfyldt grusgrav), Vestervig Å nord for Krik, Krik Sø, Agger
tangen (temporær sø 1,5 km syd for Agger), Agger (vandhul ved vestsiden af 
Flade Sø), Lyngby (Grønbakke Vand, Næstevand, Besul Vand og hedesø 300 m 
øst for Lyngby), Fredskilde Sø, vandhul 1100 m nord for Vorup Sø, tre hedesøer 
l, 1,7 og 1,9 km sydøst for Vangså, Øster Vandet (mergelgrav 200 m sydøst for 
Sejlhøj), Nors Å lige ved søen, Tved Plantage (mosehul), vandhul mellem Sokland 
og Blegsø samt på Bulbjerg (nederste kildedam). 

U d bredt over hele landet og ret almindelig. Sommetider i stort 
antal på enkelte lokaliteter. 

C. punctata findes bl. a. i lavvandede damme, temporære vandsam
linger, mergelgrave, hede- og klitsøer samt af og til i langsomt rin
dende vandløb. Undgår de store søer. Til tider i stort antal i vand
huller, der har været tørret ud i nogle år og derpå atter er blevet 
vandfyldte (f. eks. Næstevand: 176 8 8, 66 <;><;>, 6l larver, 21 . 9 . 1962 
og hedesøen 300 m øst for Lyngby: 28 8 8, 39 <;><;>, 21. 9 .  1962). 

9. Corixa dentipes (Thoms.) 
3 8 8 fra l prøve fra Næstevand ved Lyngby (21. 9. 1962). 

Udbredt over hele landet, men sjælden. 
Fundet i mølledamme, mergelgrave, småsøer og lignende steder, 

og den findes jævnligt sammen med C. punctata. 

10. Corixa (Hesperocorixa) castanea (Thoms.) 
177 8 8, 183 <j> <j> fordelt på 58 prøver fra 32 forskellige lokaliteter : Krik Sø, 

Agger (tre vandhuller ved vestsiden af Flade Sø), Lyngby (Grønbakke Vand, Næ
stevand, Besul Vand og hedesø 300 m øst for Lyngby), Fredskilde Bæk, Bislet 
Dam i Stenbjerg Plantage, Vorup Sø, to vandsamlinger 700 og 1100 m nord for 
Vorup Sø, Torup Vestersø, tre hedesøer l, 1,7 og 1,9 km �·ydøst for Vangså, Bagsø, 
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Fig. 4. Vester Vandet Sø, østenden, 23. 7.1963. E.,V. Kaiser fot. 

tre klitsøer 400, 900 og 1200 m sydvest for Hykær, Hykær, Tormål, Præstekær, 
vandhuller mellem Sokland og Blegsø, Sokland, Ræer (dam på en mark), kildedam 
ved Grågård, Strandkær ved Lild Strand, Bulbjerg (øverste og nederste kildedam) 
og Vester Torup Plantage (grøft i vestlige ende nær Stenhøj). 

U d bredt over hele landet (dog ikke påvist på Lolland, medens der 
fra Falster foreligger et upubliceret fund: Horreby Lyng, 15 d d, 26 
��' 12. 7. 1950, K. O. Leth leg.). Almindelig i Midt-, Vest- og Nord
vestjylland samt på Bornholm, sjældnere i Østjylland og på øerne. 

C. castanea er den ene af de tre arter, der viser en tydelig affinitet 
til sure eller kalkfattige vande. 309 stk. af det foreliggende materiale 
kan sættes i relation til biotopens kemiske forhold, og 64,4 Ofo er fan
get i sure oligotrofe vande med et »CaO«-indhold (»CaO« betyder 
CaO+ MgO beregnet af alkaliniteten. Jvfr. Kaiser 1958 a) på under 
2 mg/l, medens 34,3 Ofo er fra søer med et kalkindhold på 3-10 mg/l. 
Sammenlagt stammer altså 98,7 °/o af materialet fra vande med under 
10 mg kalk pr. liter, og kun 1,3 Ofo er taget i vand med over 20 mg/l 
»CaO« (tabel 2 og fig. 5) .  

Den findes bl. a .  i hede- og klitsøer, kildedamme, sure moser og 
tørvegrave. Den undgår vandløb, store søer og brakvand. Findes ofte 
sammen med C. scott-i. 

11. Corixa (H.) linnei (Fieb.) 
56 d d, 49 � � fordelt på 34 prøver fra 26 forskellige lokaliteter: Brokær Bæk, 

Draget (vandfyldt grusgrav), Lyngby (Grønbakke Vand og Næstevand), Bislet 
Dam i Stenbjerg Plantage, Fredskilde Sø, hedesø 1,9 km sydøst for Vangså, Vils
bøl Plantage (grøft i vestenden), Nors Sø, Nors Å, Bagsø, Tormål, Præstekær, 
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vandhuller mellem Sokland og Blegsø, Sokland, tø1veskær vest for Valdum Sø, 
Storå syd for Ballerum, Kløvå ved hovedvej 11, kanalen fra Tømmerby Fjord, 
Tømmerby A syd for Frøstrup, Kærsø nordvest for Lild, Strandkær ved Lild 
Strand, Bulbjerg (øverste og nederste kildedam), Hanvejle (vestlige kanal) og 
Svenstrup A ved Slettestrand. 

Udbredt i Thy, men ingen steder særlig talrig. 
Udbredt over hele landet, ret almindelig men aldrig i større antal 

pr. prøve. 
C. lin·nei findes både i stillestående vande og i vandløb, ofte sam

men med C. sahlbergi, men jeg er ikke i stand til at afgøre, hvilke 
biotoper den foretrækker. Ifølge Macan 1954 b foretrækker den i 
Esrom Sø og Furesø den del af Tagrør-bæltet, der ligger nærmest 
bredden. 

12. Corixa (H.) sahlbergi (Fieb.) 
103 8 8, 88 �� fordelt på 39 prøver fra 31 forskellige lokaliteter: Bæk til Kal

lerup Fjord (Thyholm), Mølleå (Ydby), Brokær Bæk, Vestervig A nord for Krik, 
Villemp Bæk ved Lille Ørumbro, tilløb fra Storkær til nordbred af Ørum Sø, 
Lyngby (Næstevand og Besul Vand), Fredskilde Sø, Fredskilde Bæk, Bislet Dam 
i Stenbjerg Plantage, vandsamling 1100 m nord for Vorup Sø, Vangså (bæk kort 
før udløb i havet), Nors Sø, Nors A (ved søen og ved strandvejen), Tved Plantage 
(mosehul og grøft), klitsø 900 m sydvest for Hykær, Hykær, vandhul mellem Sok
land og Blegsø, Sokland, Hansiliolm A, Skiveren ved Hou, Kløvå (Skradekær Bro 
og hovedvej 11), Tømmerby A syd for Frøstrup, Bolbredning, Bulbjerg (øverste 
og nederste kildedam) og Vester Torup Plantage (grøft nær Stenhøj). 

Udbredt over hele landet og almindelig, dog sjældent i større antal 
pr. prøve. 

C. sahlbe1·gi findes i tørvegrave, mergelgrave, moser, grøfter og i få 
eksemplarer i vandløb af mange typer. Undgår de store søer. Ifølge 
Macan 1954 b er denne art typisk for sumpede vandhuller i tilgro
ningszonen (ellesump) ved eutrofe søer (Esrom Sø, Furesø m. v.) .  

13. Corixa (Sigara) fossaruro (Leach.) 
210 8 8, 299 �� fordelt på 57 prøver fra 30 forskellige lokaliteter : Vestervig 

A nord for Krik, Hvidbjerg A ved Store Ørumbro, Svankær (grøft i mose ved 
Possø), Lyngby (Grønbakke Vand, Næstevand og Besul Vand), Harring Mose, Ove 
Sø, Fredskilde Sø, Fredskilde Bæk, Bislet Dam i Stenbjerg Plantage, Sundby A 
100 m før udløbet, Torup Vestersø, Nors A ved søen, Bagsø, Hykær, Blegsø, Tor
mål, vandhul mellem Sokland og Blegsø, Sokland, Kløvå ved hovedvej 11, kanalen 
fra Tømmerby Fjord, Tømmerby A syd for Frøstrup, Bjålum, Kærsø nordvest for 
Lild, Strandkær ved Lild Strand, Bulbjerg (øverste og nederste kildedam), Lund 
Fjord og Svenstrup A ved Slettestrand. 

Udbredt over hele landet og almindelig. Den findes ofte i antal, 
navnlig i Østjylland og på øerne. 

Forekommer bl. a. i tørvegrave, moser, søer og i vandløb med lang
somt rindende vand. Selv om C. fossa1'Um ikke helt undgår sure eller 
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kalkfattige vande, har den vistnok sin største forekomst i kalkrige og 
eutrofe vande. 

I Thy er den ret talrig i 3 søer af forskellig type, nemlig i 2 oligo
trofe (Strandkær ved Lild og Bagsø) samt i en eutrof (Tormål). 

Tabel 2 (table 2) 
Fordelingen af fire Corixa-arter på biotoper med forskelligt »CaO«-indhold 
(>>Ca O« betyder Ca O+ M gO beregnet af alkaliniteten. J v fr. Kaiser 1958 a) 
The distribution of four Cori:'ta species on biotapes with different contents of ))CaO« 

(»CaO« indicates CaO+ M gO calculated from the alkalinity. Cf. Kaiser 1958 a) 

C. castanea C. scotti C. distineta C. falleni 

»Ca O« 
mg/l Antal l Antal l Antal l Antal l (Number) 

0/o (Number) 
0/o (Number) 

0/o (Number) 
O/o 

0-2 199 64,4 2446 92,6 156 63,0 26 1,2 
3-10 106 34,3 114 4,3 72 29,0 18 0,8 

20-85 4 1,3 81 3,1 20 8,0 2099 98,0 

I alt 
(Total) 

309 1 100 l 2641 100 248 1100 l 2143 1 100 

.,, 

100 

50 

''CaO'' mg{l 

c.,·ustwwa 

0-2 3-10 20-85 

C. scutti 

0-2 3-10 20-85 

C. distilleta 

0-2 3-10 20-85 

Fig. 5. Grafisk fremstilling af resultaterne i tabel 2. 
Graph to illustrate the results in table 2. 

14. Corixa (S.) scotti (Fieb.) 

C.j(d/eui 

0-2 3-10 20-85 

1540 o o ,  1509 <j? <j? fordelt på 83 prøver fra 31 forskellige lokaliteter: Possø, 
Lyngby (Grønbakke Vand, Næstevand, Besul Vand og hedesø 300 m øst for 
Lyngby), Ove Sø, Fredskilde Bæk, Bislet Dam i Stenbjerg Plantage, Vorup Sø, 
vandsamling 1100 m nord for Vorup Sø, Torup Vestersø, tre hedesøer l, 1,7 og 1,9 
km sydøst for Vangså, Nors Sø, Nors A ved søen, grøft ved Nors Sø mellem Ør
gård og åen, Bagsø, Tved Plantage (mosehul), tre klitsøer 400, 900 og 1200 m syd-
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vest for Hykær, Hykær, ved Hykær, Blegsø, Tormål, Præstekær, vandhuller mel
lem Sokland og Blegsø, kildedam ved Grågård, Strandkær ved Lild Strand og 
Bulbjerg (nederste kild�dam). 

Den hyppigste Corixa-art i Thy, og den udgør 26,6 Ofo af de i lands
delen indsamlede Corixa-arter. 

C. scotti er udbredt og ret almindelig i Midt-, Vest- og Nordjylland. 
I Østjylland er den ikke påvist, ej heller på Fyn og Lolland-Falster. 
Fra Sjælland meldes kun om et fund fra København i 1926 (se Leth 
1943), og dette fund bør nærmere efterprøves, hvis det er muligt. På 
Bornholm er arten ret almindelig. 

Udbredelsen af C. scotti skal ses på baggrund af artens økologiske 
valens. Den er den anden af de tre arter, der viser en tydelig affinitet 
til sure eller kalkfattige vande, og tilknytningen til de sure oligotrofe 
vande er endda endnu mere udpræget end hos C. castanea (se p. 52). 

I de tilfælde, hvor materialet kan sættes ·i relation til biotopens ke
miske forhold (2641 eksemplarer), er 92,6 Ofo taget i sure oligotrofe 
vande med under 2 mg/l »CaO«, og 4,3 °/o er fra søer med et kalk
indhold på 3-10 mg/I. Sammenlagt stammer altså 96,9 % af materialet 
fra vande med under 10 mg kalk pr. liter, og kun 3,1 Ofo er taget i 
vand med over 20 mg/l »CaO« (tabel 2 og fig. 5). 

C. scotti foretrækker kalkfattige hede- og klitsøer, der ofte er små 
og lavvandede. Den undgår vandløb, store søer og brakvand. Den 
forekommer ret ofte sammen med C. castanea. 

15. Corixa (S.) longipalis (J. Sahlbg.) (glossata Lundbl.) 
135 8 8 ,  185 <j! <j! fordelt på 13 prøver fra 6 forskellige lokaliteter : Lyngby 

( Grønbakke Vand og Næs tevand, hvert sted l 8 ), Nors Sø ved afløbet (2 8 8 ,  
2 <j! <j!), Valdum Sø (I 8 ), Bjålum (21 8 8 ,  IO <j?, <j! fordelt p å  3 prøver 1955-1958) 
og Lund Fjord (109 8 8 ,  173 <j!<j! fordelt på 6 prøver 1954-1960). 

Adskillelsen af C. longipalis <j!<j! fra C. falleni <j!<j! volder betydelige 
vanskeligheder og er i nogle tilfælde umulig. De anførte tal for <j!<j! 
må derfor tages me9. forbehold, men selv med det,te forbehold kan 
man konstatere, at Bjålum og Lund Fjord gennem en årrække har haft 
en fast bestand af C. longipalis. 

C. longipalis er antagelig udbredt over hele landet (kendt fra Jyl
land, Samsø, Sjælland og Møn, Leth 1943). Den er ikke påvist på Fyn, 
Falster og Bornholm, men fra Lolland kan meddeles et upubliceret 
fund fra Maribo (dammen i >>Trekanten« ved Maribo Søndersø, 4 8 8 , 
14. 7. 1950, K. O. Leth leg.). Et par nye jyske fund kan gives : Bruns
håb Mølleå ved Viborg (l 8 , 25. 5 . 1960; l 8 , 4 <j!<j!, 9. 9 . 1960; l 8 , 
l. 9. 1961),  Viborg Søndersø (l 8 , 6. 9. 1960) og Dammen i parken 
ved Boller Slot, Horsens (l 8 , l <j!, l. 4. 1965, J. Chr. Geertsen leg.) .  

Den har en meget spredt og sporadisk forekomst og er i reglen så 
sjælden, at de fleste fund er enkeltfund eller ganske få eksemplarer 
pr. prøve. Set på denne baggrund er fundene i Bjålum og i Lund 
Fjord bemærkelsesværdige. 
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Den er fundet i søer, lavvandede damme, moser, mergelgrave og 
vandløb, og der er næppe noget fællespræg over de kendte, danske 
lokaliteter. 

C. longipalis anses for en nordisk, kuldetålende art, der sammen 
med andre kuldetålende arter (f. eks. Gerr·is la.teralis, Notaneeta lutea 
og reuteri, Corixa. castanea og germari samt Cymatia. bonsdorffi) har 
fundet et refugium i moser (Riickzugsgebiet, Jordan 1951). 

16. Corixa (S.) falleni (Fieb.) 
955 � � ,  1309 '? '? fordelt på 92 prøver fra 34 forskellige lokaliteter: Vestervig 

A nord for K ri k, Flade Sø (NB l kun 1954: vestbred (l � )  og østbred (8 � � ,  
17 '?'?), altså før færdiggørelsen af dæmningen), Ørum Sø, Lyngby (Grønbakke 
Vand, Næstevand og Besul Vand), Harring Mose, Ove Sø, Tegå, Bislet Dam i 
Stenbjerg Plantage, Fredskilde Sø, Vorup Sø, Torup Vestersø, Vester Vandet Sø, 
Vester Vandet A, Nors Sø, Nors A ved søen, grøft ved Nors Sø mellem Ørgård og 
åen, Bagsø, Blegsø, Tormål, Hanstholm A, Voldum Sø, kanalen fra Tømmerby 
Fjord, kanalen øst for Tømmerby Fjord (vest for Højstrup), . Tømmerby Fjord, 
Tømmerby A syd for Frøstrup, Bolbredning, Kærsø nordvest for Lild, Strandkær 
ved Lild Strand, Lund Fjord, Hanvejle, afløbet fra Lund Fjord (ved banen) og 
Sløjkanal ved Sløjbro. 

Den næsthyppigste Corixa.-art i Thy, hvor den udgør 19,7 °/o af de 
indsamlede Corixa-arter. 

I Thy er C. fallen i navnlig meget talrig i Ørum Sø, Voldum Sø og 
Lund Fjord (de 3 lokaliteter tegner sig for 1751 eksemplarer), medens 
den er ret talrig i Blegsø og Nors Sø (203 stk.), men meget sjælden i 
Vester Vandet Sø (her kun fundet 6 stk.) .  

2143 indsamlede eksemplarer sat i relation til søernes kemi viser, at 
98 Ofo er fra vande med et kalkindhold fra 20-85 mg/l, og kun de 2 Ofo 
fra oligotrofe vande (tabel 2 og fig. 5) .  Ifølge Macan (1954 a, p. 1 17) 
er den calciphil, altså ynder af kalkholdige steder. 

Udbredt over hele landet og meget almindelig. Det er vor hyppig
ste Corixa-art, der udgør 22,5 Ofo af samlingernes Corixa.-arter, og den 
kan forekomme i et meget stort antal pr. prøve. 

C. fa.lleni findes navnlig i søer og vandløb, men kan også træffes i 
damme, tørvegrave og moser. Den undgår eller er fåtallig i hede- og 
klitsøer og i andre sure eller oligotrofe vande, og den har sin optimale 
forekomst i kalkrige og næringsrige søer og vandløb (med langsom 
strøm). Den undgår brakvand. 

17. Col'ixa (S.) distineta (Fieb.) 
182 � � ,  209 '? '?  fordelt på 55 prøver fra 31 forskellige lokaliteter: Hvidbjerg 

A ved Lyngholm, Holmsø ved Svankær, Lyngby (Grønbakke Vand, Næstevand, 
Besul Vand og hedesø 300 m øst for Lyngby), Tegå, Fredskilde Bæk, Bislet Dam 
i Stenbjerg Plantage, Vorup Sø, Torup Vestersø, to hedesøer 1,7 og 1,9 km sydøst 
for Vangså, Øster Vandet (mergelgrav 200 m sydøst for Sejlhøj), Nors Sø ved 
afløbet, Nors A ved søen, Bagsø, Hykær, Blegsø, vandhuller mellem Sokland og 
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Blegsø, Sokland, Valdum Sø, Kløvå ved Skradekær Bro, Østerild Fjord (nordbred), 
kanalen fra Tømmerby Fjord, Tømmerby Fjord, Bjålum, Strandkær ved Lild 
Strand, Bulbjerg (øverste og nederste kildedam) og Sløjkanal ved Sløjbro. 

Udbredt og almindelig i Thy. Især i hede- og klitsøer (Lyngby
søerne, Bislet Dam, Torup Vestm·sø og Strandkær ved Lild), fåtallig 
eller manglende i de store søer. 

248 eksemplarer omsat til Ofo giver 92 °/o fra oligotrofe småsøer 
(under 10 mg/l), deraf er de 63 0fo fra de sure (under 2 mg/l), og kun 
8 Ofo er fra de kalkrige og eutrofe vande (Blegsø, Bjålum, Valdum Sø 
og Tømmerby Fjord). Det er altså den tredie art, der (i alle tilfælde i 
Thy) synes at foretrække kalkfattige vande (tabel 2 og fig. 5). 

Udbredt over hele landet, almindelig men optræder sjældent i 
større antal på de enkelte lokaliteter. 

Blandt findestederne kan nævnes moser, tørvegrave samt vandløb 
af langsomt rindende karakter. Dens forkærlighed for sure og kalk
fattige vande i Thy (jfr. ovenfor) synes kun delvis bekræftet ved ar
tens biotopvalg i det øvrige land. Den undgår vist brakvand. 

18. Corixa (S.) lateralis (Leach) (hieroglyphica Duf.) 
83 o o ,  123 <j! <j! fordelt på 41 prøver fra 26 forskellige lokaliteter : Draget 

(vandfyldt grusgrav), Vestervig A nord for Krik, Aggertangen (to temporære søer 
1,5 og 6 km syd for Agger), Agger (vandhul l km øst for byen), Krik Sø, Lyngby 
(Grønbakke Vand, Næstevand, Besul Vand og hedesø 300 m øst for Lyngby), dam 
ved Irup, Arbæk ved udløbet, Fævig, Bislet Dam i Stenbjerg Plantage, vandsam
ling 1100 m nord for Vorup Sø, tre hedesøer l, 1,7 og 1,9 km sydøst for Vangså, 
Øster Vandet (mergelgrav 200 m sydøst for Sejlhøj), kildedam ved Grågård, Nors 
Sø, Nors A ved søen, Kløvå (Skradekær Bro og hovedvej 11), Kærsø nordvest for 
Lild og Lund Fjord. 

Udbredt i Thy, ret almindelig men ingen steder i større antal. 
Udbredt over hele landet og ret almindelig; den optræder i reglen i 

moderat antal, men kan være ret talrig. Således fandt jeg 51 o o , 
120 <j!<j! i et kreaturvandingshul ved Lehnshøj Gård ved Svendborg 
(31. 10. 1940) .  Af andre Cori:ra-arter fandtes kun 16 eksemplarer for
delt på 5 arter. 

C. lateralis er fundet i moser, mergelgrave og tørvegrave samt i 
åmundinger og på andre lokaliteter med brakvand. Den findes ret 
jævnligt sammen med C. stagnalis. 

Fra England angives C. latemlis at være typisk for forurenede dam
me (kreaturvandingshuller, andedamme) og for brakvandsdamme 
(Southwood & Leston 1959, Macan 1965). Lindberg 1948 skriver, at 
den må anses for at være halophil (dvs. kan optræde i ferskvand men 
foretrækker brakvand) . 

19. Corixa (S.) stagnalis (Leach) (Iugubris Fieb.) 
284 o o ,  386 <j! <j! fordelt på 27 prøver fra 19 forskellige lokaliteter: 5 steder, 

hvor arten var almindeligt forekommende og 14 steder, hvor det drejede sig om 
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Fig. 6. Bagsø, Tved Plantage, 29. 6. 1958. E.\·V. Kaiser fot. 

enkeltfund. Almindelig var den i Doverkil, Aggertangen (to temporære søer 1,5 og 
6 km syd for Agger, Krik Sø og Flade Sø. Sidstnævnte, der er en brakvandsø, er 
undersøgt mange gange i årenes løb, men C. stagnaZis foreligger kun i en enkelt 
prøve (9 o o ,  12 Cf>Cf>,  20. 10. 1955). Enkeltfundene stammer fra afløb fra Thy
holm Vejle, Mølleå (Ydby) ved hovedvej 11, Lyngby (Grønbakke Vand, Næste
vand, Besul Vand og hedesø 300 m øst for Lyngby), Fævig, Nors A ved søen, 
Tormål, Lønnerup Fjord ved Hovsør, Hovsørrøn, Østerild Fjord (nordbred), 
Strandkær ved Lild Strand og Sløjkanal ved Sløjbro. 

I Thy er C. stagnaZis altså almindelig i Syd -Thy, medens den ellers 
kun er fundet i spredte (forfløjne) eksemplarer. Dens sjældenhed i de 
udstrakte brakvandsområder i Vester Hanherred er påfaldende, men 
måske er fjordene for åbne og ubeskyttede for denne sydlige art, eller 
saltholdigheden måske ikke passende. 

C. stagnaZis er udbredt over hele landet undtagen Bornholm, hvor 
den ejendommeligt nok endnu ikke er påvist. Den findes ellers ved og 
på kysterne af Skåne og i Østersøområdet op til Kaimar og Øland. 
Den findes især i kystnære vande, ret almindelig og til tider i meget 
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stort antal (200-300 stk. pr. prøve) .  Ofte er det den eneste Corixa-art 
på specielle brakvandsbiotoper. 

Den foretrækker brakvand af middel saltholdighed (6-10 °/oo), og 
den kan findes i temporære søer, kanaler, brakvandssøer, åmundinger 
og fjorde. Meget sjældent i rent ferskvand. I Thy f. eks. er kun 1 ,8 Ofo 
af de indsamlede dyr taget i ferskvand, og betegnelsen halobiont (dvs. 
tilpasset livet i brakvand og kun undtagelsesvis forekommende i fersk
vand) passer godt på denne vandtæge (Lindberg 1948). 

20. Corixa (S.) striata (L.) 
749 o o, 1064 <jl<jl fordelt på 153 prøver fra 69 forskellige lokaliteter: Bæk til 

Kallerup Fjord (Thyholm), Draget (vandfyldt grusgrav), afløb fra Thyholm Vejle, 
Aggertangen (temporær sø 1,5 og 6 km syd for Agger), Krik Sø, Vestervig Å nord 
for Krik, kanalen fra Flade Sø (ved Tåbe!), Agger (2 vandhuller ved vestsiden af 
Flade Sø), Ørum Sø, tilløb fra Storkær til Ørum Sø, Villerup Bæk ved Lille Ørum
bro, Hvidbjerg Å ved Store Ørumbro og Lyngholm, Lyngby (Grønbakke Vand, 
Næstevand, Besul Vand og hedesø 300 m øst for Lyngby), Ove Sø, Bislet Dam i 
Stenbjerg Plantage, Fredskilde Sø, Tegå, kanalen fra Hundborg Mose ved Røde 
Anes Bro, Harring Mose, Sundby Å oven for slusen, Vorup Sø, vandsamling 
1100 m nord for Vorup Sø, Torup Vestersø, tre hedesøer l, 1,7 og 1,9 km sydøst 
for Vangså, Vester Vandet Sø, Vester Vandet Å (l km vest for søen og ved Klit
møller K), Nors Sø, Nors Å ved søen, grøft ved Nors Sø mellem Ørgård og åen, 
Bagsø, Tved Plantage (mosehuller), Hykær, Blegsø, Tmmål, Sokland, Hanstholm 
Å, Valdum Sø, Kløvå (Skradekær Bro og hovedvej 11), Skiveren (Svingelbro og 
Hou), Lønnerup Fjord ved Hovsør, Østerild Fjord (nordbred og sydbred), kanalen 
fra Tømmerby Fjord, Tømmerby Fjord, Tømmerby Å syd for Frøstrup, Bjålum, 
Kærsø nordvest for Lild, Strandkær ved Lild Strand, Bulbjerg (øverste og nederste 
kildedam), Lund Fjord, afløbet fra Lund Fjord (ved banen), Hanvejle (vestlige 
kanal), Bygholm Vejle ved dæmningen, Sløjkanal ved Sløjbro, Gravenskærgrøften, 
Grønnestrand (vestlige strandsø) og Svenstrup Å ved Slettestrand. 

Vidt udbredt i Thy. Den tredie hyppigste Corixa-art i landsdelen, 
og den udgør 15,8 °/o af de indsamlede Corixa-arter. Den forekommer 
på dobbelt så mange forskellige lokaliteter som de 2 hyppigste arter 
(C. scotti og falleni), hvilket fortæller lidt om artens eurytope karakter. 

Udbredt over hele landet (fra Lolland et upubliceret fund :  Radsted 
Mose, Sakskøbing, l '!l, 8. 4. 1963, N. Møller Andersen leg.), meget al
mindelig og på egnede steder i utrolige mængder (flere hundrede pr. 
prøve). Det er Danmarks næsthyppigste Corixa-art. 

Findes i vand af snart sagt enhver art f. eks. temporære søer, tørve
grave, damme, moser, men især i næringsrige søer og langsomtfly
dende vandløb. Hyppigheden af C. striata er utvivlsomt størst i Øst
jylland og på øerne, og navnlig de sjællandske vandløb og søer byder 
arten gode kår (se også Macan 1954 b). Findes ret jævnligt i brakvand 
(f. eks. Ringkøbing Fjord og Ferring Sø). 

Dr. T. T. Macan, Freshwater Biological Association, har venligst 
hjulpet mig med fortolkning af arterne C. d01·salis (Leach) og C. striata 
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(L.) samt forsynet mig med engelsk materiale af C. clorsalis. Alt dansk 
materiale, jeg hidtil har set, tilhører · c. striata, medens C. clorsalis 
endnu ikke er fundet i Danmark. Meddelelsen derom hos Wagner 
1961 p. 10 beror på en misforståelse :  forveksling med Tåkern i Skåne. 

21. Corixa (S.) limitata (Fieb.) 
14 o o, 11 <j? <j? fordelt på 11 prøver fra 8 forskellige lokaliteter : Lyngby (Grøn

bakke Vand, Næstevand og Besul Vand), Bislet Dam ( Stenbjerg Plantage, vand
samling 1100 m nord for Vorup Sø, hedesø 1,9 km sydøst for Vangså, Nors A ved 
strandvejen og Bulbjerg (nederste kildedam). 

En,sjælden art i Thy. 
Udbredt over hele landet (dog ikke påvist på Falster), men sjælden 

og i reglen fåtallig. 
Den er fundet i hede- og lditsøer, kildedamme, mergelgrave og i 

vandløb af forskellig art. Ingen steder i større antal og intet kan siges 
om artens biotopkrav. · 

Fra England angives næringsrige, alkaliske damme som de foi·e
trukne steder for C. linLitata (Southwood & Leston 1959, Macan 1965). 

22. Corixa (S.) semistriata (Fieb.) 
30 o o ,  37 <j? <j? fordelt på 25 prøver fra 21 forskellige· lokaliteter: Aggertangen 

(temporær sø 1,5 km syd for Agger), Vestervig A nord for Krik, Lyngby (Næste
vand og Besul Vand), Bislet Dam i Stenbjerg Plantage, Harring Mose, Sundby A 
oven for slusen, Torup Vestersø, hedesø 1,7 km sydøst for Vangså, Nors Sø, Nors 
A ved søen, Hykær, Tormål, vandhuller mellem Sokland og Blegsø, Hanstholm A, 
Kløvå (Skraclekær Bw og hovedvej 11), Kærsø nordvest for Lild, Strandkær ved 
Lild Strand, Bulbjerg (nederste kildedam) og Lund Fjord. 

En sjælden art i Thy. 
Udbredt over hele landet (dog ikke påvist på Lolland-Falster), ret 

almindelig, men den optræder sjældent i større antal. 
C. se·m:istriata er fundet i mergelgrave, moser, hede- og klitsøer 

samt i vandløb af forskellig art. Intet kan siges om artens biotopkrav. 
I England lever den bl. a. i små søer og damme med noget surt, 

kalkfattigt vand og en del vegetation (Southwood & Leston 1959). 

23. Corixa (S.) nigrolineata (Fieb.) (fabricii Fieb.) 
22 o o ,  18 'j! 'j! fordelt på 14 prøver fra 13 forskellige lokaliteter : Vestervig A 

nord for Krik, Agger (vandhul ved vestsiden af Flade Sø), Lyngby (Grønbakke 
Vand, Næstevanel og Besul Vand), Fredskilde Sø, vandsamling 1100 m nord for 
Vorup Sø, Torup Vestersø, hedesø 1,9 km sydøst for Vangså, Tved Plantage 
(mosehul), Bulbjerg (øverste og nederste kildedam) og Svenstrup A ved Slette
strand. 

En sjælden art i Thy. 
Udbredt over hele landet, ret almindelig og somme tider i antal. 
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Kendes fra kildedamme, tørvegrave, mosehuller, hede- og klitsøer 
samt i få eksemplarer fra vandløb af forskellig art. Intet kan siges om 
de foretrukne lokaliteter for denne art. 

I England angives C. nigrolineata at forekomme i damme og vand
huller af alle slags (Macan 1965). 

24. Corixa (S.) hellensi (C. Sahlbg.) 
2 8 8, 8 <j? <j? fordelt på 4 prøver fra 4 forskellige lokaliteter: Svankær (grøft i 

mose ved Possø), Harring Mose (formentlig i grøften gennem mosen), Sløjkanal 
ved Sløjbro og ved Kovad Bro. 

Er sjælden og spredt forekommende i Thy. 
Udbredt og ret almindelig i Jylland og også kendt fra Fyn (Lind

ved A, Leth 1943).  Hertil kan føjes en ny lokalitet på Fyn: Odense A 
ved Tietgens Bro, l <i?, 23. 11 .  1947. Ukendt fra Lolland-Falster og 
Bornholm. Fra Sjælland foreligger hos Schiødte 1869 en meddelelse 
om dens forekomst i damme på Eremitagesletten. Eksemplarer fra 
lokaliteten foreligger ikke, og fundet må anses for tvivlsomt (Leth 
1943). Lokaliteten er ganske utypisk for denne vandløbsart, og man 
fristes til at tro, at der foreligger en forveksling med Cymatia coleop
trata, der i alle tilfælde i nutiden er almindelig i damme på Eremi
tagesletten (16. 6. 1945, Sven Gaun leg. ) .  

I Sverige er C. helle·nsi kendt fra Skåne, Småland og Uppland (Os
siannilsson 1947), så måske er der en meget lille chance for dens fore
komst på Sjælland. Den blev ikke fundet ved den store Suså-under
søgelse (Berg 1948). 

C. hellensi forekommer udelukkende i rindende vand, den er rheo
phil (Wagner 1961), men mange findesteder er mindre grøfter (ofte 
gennem moser) med svag vandbevægelse. 

Den kendes navnlig fra grøfter og åer, sjældnere fra bække, og 
arten optræder i øvrigt ofte ret talrigt. 

25. Corixa (Arctocorisa) germari (Fieb.) (variegata Wallengr.) 
61 8 8 ,  74 <j? <j? fordelt på 24 prøver fra 13 forskellige lokaliteter: Lyngby 

(Grønbakke Vand, Næstevand og Besul Vand), Ove Sø, Bislet Dam i Stenbjerg 
Plantage, Øster Vandet (mergelgrav 200 m sydøst for Sejlhøj), Nors Sø ved af
løbet, Nors A ved søen, Valdum Sø, Bjålum, Østerild Fjord (nordbred), Tøm
merby Fjord og Kærsø nordvest for Lild. 

Denne ellers sjældne art (se nedenfor) må siges at være ret udbredt 
og ret almindelig i Thy, hvor den gentagne gange er fundet i Lyngby
søerne og i Bjålum. 

Da K. O. Leth skrev sine oversigter over de danske vandtægers ud
bredelse (1943 og 1948), forelå der af C. germari kun 3 <i?<i? fra Dyre
haven i Nordsjælland (Budde Lund leg.) og masseforekomsten be
stående af 205 8 8 , 168 <j? <j? fra Besul Vand i Lyngby, Thy, 1941-1942 
(Boisen Bennike leg.) .  

Af  senere tilkomne findesteder har jeg kendskab til følgende fra 
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Fig. 7. Hykær (baggrunden til venstre) og Blegsø, 12. 6. 1958. E.W. Kaiser fot. 

Jylland: Kvie Sø ved Ansager (l d ,  8 ��' 29. 6. 1944 og 3 ��' 13.  8 .  
1953), Nymindesøen (l d ,  24 .  8 . 1953), Søby Sø syd for Herning (3 
d d ,  4 ��' 18. 9 .  1963, Carlo F. Jensen leg.), Fjederbolt Å ved Rind 
Plantage (l d ,  15. 4. 1955, K. O. Leth leg.), Hårupsande Sø øst for 
Silkeborg (6 d d ,  2 �� fordelt på 3 prøver 1961-1964, B. Lauge Mad
sen leg.), Dystrup Sø, Djursland (4 d d ,  18 ��' 23. 4. 1964), Lillesøen 
i Lille Vildmose (l d , 14. 8 . 1956, J. P. Jensen leg., coll. Leth) og fra 
Sjælland: Liseleje, temporær sø (l d, 17. 4. 1946, Sven Gaun leg.) .  

C. gennar-i kendes altså fra Jylland, hvor den er ret udbredt men 
spredt forekommende og ingenlunde almindelig, og fra N ordsjællan d 
(2 lokaliteter) . Den optræder kun undtagelsesvis i større antal. 

Bortset fra, at C. germar-i foretrækker stillestående vande og undgår 
vandløb, er det vanskeligt at se noget fællestræk for de kendte finde
steder. Den er fundet ligeligt i sure, kalkfattige klitsøer og i kalkrige 
søer samt enkelte gange i brakvand. Det er mit indtryk, at kalkfattige 
småsøer foretrækkes, men jeg må indrømme, at det foreliggende ma
teriale ikke er særlig overbevisende. 

Fra England angives, at C. germar·i kan leve på dybere vand end 
de fleste andre arter, og at den i reglen tages i vande, der er mindst 
l m dybe (Southwood & Leston 1959, Macan 1965). Hvis noget til
svarende gælder i Danmark, vil brugen af kastenet og skraber i stedet 
for ketsjer måske afsløre nye træk i artens forekomst og udbredelse. 
26. Corixa (Callicorixa) concinna (Fieb.) 

88 d (S ,  70 � � fordelt på 17 prøver fra 12 forskellige lokaliteter: Bæk til Kai-
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Jerup Fjord (Thyholm), Krik Sø, Ørum Sø, dammen ved lrup, Lyngby (Grønbakke 
Vand, Næstevand og Besnl Vand), Årup A ved Arupmølle, Hanstholm A, Østerild 
Fjord (nordlige del og sydbred ved dæmningen) og Bjålum. 

Udbredt over hele landet; dog ikke påvist på selve Bornholm men 
på Christiansø. Ret almindelig og på visse brakvandslokaliteter i utro
lige mængder. 

C. conC'inna kan findes i få eksemplarer i større vandløb, men arten 
foretrækker stillestående vande, og den er aldrig ret talrig i rent 
ferskvand. Masseforekomst (200-1500 individer pr. prøve) har jeg 
kun set i forbindelse med et forøget chloridindhold, f. eks. i Nyminde
søen 1953-55, hvor chloridmængden var 716-1066 mg/l svarende til 
en saltholdighed på 1 ,30-1,96 °/o o ,  og i Tude Å oven for slusen 1947 
(Cl 290 mg/l). C .  concinna var også meget almindelig i en brakvands
sø sydøst for Lakolk på Rømø i 1958 (Cl 639 mg/l) .  

Det var efter de foreliggende fund fristende at kalde ·C.  conC'inna 
en halophil art, altså en art, der fortrinsvis findes i brakvand. Det er 
dog næppe den fulde sandhed. 

Lindberg 1936 har ikke denne art med, og heller ikke i 1948 om
taler han den. Det sidste er forståeligt, da C. concinna ikke findes i 
Finland. Macan 1965 anfører: muligvis associeret svagt brakvand, 
hvorimod Southwood & Leston 1959 ikke kan finde frem til nogen 
særlig vandtype som ynglebasis. 
27. Corixa (C.) praeusta (Fieb.) 

285 o o, 278 �� fordelt på 70 prøver fra 38 forskellige lokaliteter: Aggertan
gen (temporær sø 1,5 og 6 km syd for Agger), Krik Sø, Vestervig A nord for Krik, 
kanalen fra Flade Sø (ved Tåbe!), Ørum Sø, Hvidbjerg A ved Lyngholm, Lyngby 
(Grønbakke Vand, Næstevand, Besul Vand og hedesø 300 m øst for Lyngby), Ove 
Sø, Bislet Dam i Stenbjerg Plantage, Fredskilde Sø, Tegå, Årup A ved Arupmølle, 
kanalen fra Hundborg Mose ved Røde Anes Bro, Sundby A ved slusen, Vorup Sø, 
vandsamling llOO m nord for Vorup Sø, Torup Vestersø, to hedesøer l og 1,9 km 
sydøst for Vangså, Nors A ved søen, Tved Plantage (mosehul), vandhul mellem 
Sokland og Blegsø, Hanstholm A, Ræer (dam på en mark), kildedam ved Grågård, 
Kløvå ved Skradekær Bro, Voldum Sø, Bjålum, Tømmerby Fjord, Kærsø nordvest 
for Lild, Strandkær ved Lild Strand, Bulbjerg · (øverste og nederste kildedam) og 
Vester Torup Plantage (grøft i vestlige del nær Stenhøj). 

Udbredt og almindelig i Thy. 
Udbredt over hele landet (fra Lolland et upubliceret fund: Soes

marke ved Guldborg, l o , 24. 4. 1964, N. Møller Andersen leg.) . Al
mindelig og ret ofte i antal. 

Kan findes i vandløb af mange typer, i tørvegrave, moser, mergel
grave og småsøer. Forekommer sjældent i store søer. Synes ikke at 
være afhængig af bestemte pH -områder eller af vandets større eller 
mindre kalkindhold. 

Fra England angives C. praeusta at foretrække vande med nogen 
organisk forurening (Southwood & Leston 1959, Macan 1965). Mu
ligvis gælder noget tilsvarende herhjemme, men det foreliggende 
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Fig. 8. Tormål, 12. 6. 1958. E :W. Kaiser fot. 

materiale er ikke tilstrækkeligt overbevisende. Det er dog en kends
gerning, at arten er meget eurytop i Danmark. Det er i øvrigt den 
hyppigst flyvende Corixa-art, der jævnligt tages ved lys (s� f. eks. 
Lansbury 1961).  

28. Notonecta glauca L. 
122 o o, 137 �� fordelt på 61 prøver fra 35 forskellige lokaliteter: Vestervig 

A nord for Krik, Krik Sø, Agger (to vandhuller ved vestsiden af Flade Sø), Har
ring Mose, Lyngby (Grønbakke Vand, Næstevand og Besul Vand), Bislet Dam i 
Stenbjerg Plantage, Vorup Sø, vandsamling 1100 m nord. for Vorup Sø, Torup 
Vestersø, to hedesøer l og 1,7 km sydøst for Vangså, Øster Vandet (mergelgrav 
200 m sydøst for Sejlhøj), Nors A ved strandvejen og ved søen, Nors Sø, Bagsø, 
klitsø 900 m sydvest for Hykær, Hykær, Blegsø, Tormål, vandhul mellem Blegsø 
og Sokland, kildedam ved Grågård, Valdum Sø, Bjålum, Bolbredning, Tømmerby 
Fjord, Tømmerby A syd for Frøstrup, Strandkær ved Lild Strand, Bulbjerg (øver
ste og nederste kildedam), Lund Fjord og Hanvejle. 

Udbredt og almindelig i Thy. 
Udbredt over hele landet, meget almindelig og ret talrig. 
Findes i vandløb, især åer med langsom strøm og rig vegetation, i 

moser, mergelgrave, damme og søer. Er også taget i brakvand. Ingen 
afhængighed af vandets surhedsgrad eller kalkindhold. 

29. Notonecta obliqua Gal!. (furcata F.) 
38 o o ,  66 �� fordelt på 30 prøver fra 19 forskellige lokaliteter: Agger (to 
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vandhuller ved vestsiden af Flade Sø), Lyngby (Grønbakke Vand, Næstevand og 
Besul Vand), Bislet Dam i Stenbjerg Plantage, vandsamling 700 m nord for Vorup 
Sø, Torup Vestersø, to hedesøer 1,7 og 1,9 km sydøst for Vangså, Nors A ved 
søen, klitsø 400 m sydvest for Hykær, Tved Plantage (Kokkær Vand og mosehul), 
Ræer (dam på mark sydøst for byen), Bjålum, Strandkær ved Lild Strand og Bul
bjerg (øverste og nederste kildedam). 

Almindelig i Thy, men har en mere begrænset forekomst end fore
gående, da mindst 96 °/o af materialet stammer fra sure eller fra kalk
fattige vande (under 10 mg/l »CaO«) .  

Antagelig udbredt over hele landet, men den er ikke registreret fra 
Fyn og Lolland-Falster. Den er ret sjælden og lokalt forekommende, 
og den tages kun undtagelsesvis i større antal. 

N. obliqua undgår i reglen vandløb og større søer, og den foretræk
ker kildedamme, hede- og klitsøer, højmoser og andre lokaliteter med 
surt eller kalkfattigt vand. 

30. Notonecta lutea Miill. 
l o, l � i l prøve fra et vandhul mellem Blegsø og Sokland ( Kaiser 1963). 
Udbredt over hele landet (fra Lolland et upubliceret fund: Radsted 

Mose, 5 o o, 14 ��' 12.  7. 1963, N. Møller Andersen leg.) .  Temmelig 
almindelig og til tider i antal. 

Findes sjældent i vandløb og store søer, men foretrækker småsøer, 
moser, mergelgrave, tørvegrave og damme med rig vegetation. N. lu
tea kan findes sammen med følgende art, og ingen af de to arter synes 
at foretrække vande med en bestemt surhedsgrad eller et bestemt 
kalkindhold. 

31. Notonecta reuteri Hungerf. 
18 o o, 21 �� fordelt på 8 prøver fra 4 forskellige lokaliteter, nemlig 3 tid

ligere publicerede: Næstevand ved Lyngby, Blegsø og Bjålum (Kaiser 1963) samt 
en ny lokalitet: hedesø 1,7 km sydøst for Vangså. 

Udbredt over hele landet (fra Lolland et upubliceret fund: Radsted 
Mose, 2 ��' 12. 7. 1963, N. Møller Andersen leg.) .  Temmelig almin
delig og til tider i antal. 

N. reute1·i forekommer sjældent i vandløb eller i store søer, men den 
foretrækker planterige damme, småsøer, mergelgrave og moser. Til 
tider træffes den sammen med foregående art. 

32. Nepa cinerea L. (mhra L.) 
44 o o, 62 �� og 75 larver fordelt på 64 prøver fra 34 forskellige lokaliteter: 

Brokær Bæk, morænesø vest for Hjorthøj mellem Visby og Bedsted, Vestervig A 
nord for Krik, Hvidbjerg A ved Store Ørumbro, Hørsted A ved Abro, Harring 
Mose, Tegå, Lyngby (Næstevand og Besul Vand), Vorup Sø, Torup Vestersø, 
Vester Vandet Sø, Vester Vandet A, grøft til Vester Vandet Sø's nordside, Nors 
Sø, Nors A ved søen, grøft ved Nors Sø mellem Ørgård og åen, Bagsø, Hykær, 
Blegsø, Tormål, Præstekær, Sokland, Kløvå (hovedvej 11 og Skradekær Bro), Val
dum Sø, Bjålum, Bolbredning, Strandkær ved Lild Strand, Bulbjerg (nederste 
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kildedam), Lund Fjord, Tømmerby Fjord, Vesløs (stærkt tilgroet kanal) og 
Østerild Fjord (nordbred). 

Udbredt og almindelig i Thy. 
Udbredt over hele landet, meget almindelig og ret talrig. 
Findes på lavt vand ved bredden af en lang række vande, der

iblandt grøfter, bække, åer, moser, damme, søer og fjorde. Stiller 
næppe nogen særlige krav til vandets kemisk-fysiske forhold. 

33; Gerris (Limnoporus) rufoscutellatus (Latr.) 
9 c3 8, 8 �� (alle macroptere) fordelt på 6 prøver fra 6 forskellige lokaliteter: 

Tved Plantage (mosehuller), to klitsøer 900 og 1200 m sydvest for Hykær, Hykær, 
Blegsø og Bulbjerg (øverste kildedam). 

Den begrænsede udbredelse (Nord -Thy og Vester Hanherred) er 
ejendommelig, jfr. G. gibbifer og G. lacustris. 

U d bredt over hele landet og nogenlunde almindelig. Optræder dog 
sjældent i større antal på de enkelte lokaliteter, dvs. sjældent flokke
vis, således som to af de andre »store Gerrider« (nemlig G. najas og 
paludum) har for vane. 

G. rufoscutellatus foretrækker småsøer og småvande men kan også 
træffes på langsomt rindende vandløb. Det er en art, der gerne flyver. 

34. Gerris (s. str.) lateralis Schum. (asper auctt., nec (Fieb.)) 
3 �� (alle aptere) fordelt på 2 prøver fra 2 forskellige lokaliteter : Vorring ved 

Nors (l �, 30. 7. 1964) og vejgrøft (dræningsgrøft) l km syd for Klitmøller K 
(2 ��' 19. 4. 1965). 

Denne art, der på grund af sin øvrige udbredelse (kendes fra 5 ste
der i Vendsyssel og er desuden fundet på Mors) var ventet fundet i 
Thy, har hidtil forgæves været eftersøgt og forelå ikke fra landsdelen 
i vort materiale, da manuskriptet til denne oversigt omtrent var fær
digt. Imidlertid har stud. mag. Nils Møller Andersen nu venligst med
delt mig ovenstående 2 fund, der begge skyldes indsamling foretaget 
af gymnasieelev Nils Kolstrup, Nors, som i øvrigt samtidig har bidra
get med 3 nye lokaliteter for G. gibbifer. 

G. lateralis er udbredt over hele landet, den er lokalt ret almindelig, 
men forekommer i reglen kun i få eksemplarer og kun sjældent i større 
antal. Den aktive spredning til nye lokaliteter begrænses ved, at G. 
lateralis hovedsagelig optræder apter (uvinget) eller meget sjældent 
mieropter (med vinger som små skæl). De macroptere (fuldvingede) 
individer udgør under 10 Ofo af det mig foreliggende danske materiale, 
der består af 542 imagines. 

G. latemlis kan træffes enkeltvis ved større vandløb (åer), men den 
foretrækker grøfter og mindre render (navnlig i moser) med ud
sivende grundvand. Også i tilgroningszonen ved søer, og er f. eks. ret 
talrig ved Borresø ud for Silkeborg Laboratoriet. 

Den findes ret ofte sammen med G. gibbifer, og Wagner og Zim
mermann 1955 anser G. lateralis for en kuldetålende, boreo-alpin art. 
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35. Gerris thoracicus Schum. 
61 o o ,  67 CjlCjl (alle macroptere) fordelt på 26 prøver fra 19 forskellige lokali

teter : Afløb fra Thyholm Vejle, Krik Sø, Ørum Sø,- Næstevand ved Lyngby, Hør
sted A ved Abro, Øster Vandet (mergelgrav 200 m sydøst for Sejlhøj), Vester 
Vandet Sø, Vorring ved Nors, Tved Plantage (mosehuller), Nors Sø, Nors A ved 
søen, grøft ved Nors Sø mellem Ørgård og åen, kildedam ved Grågård, Lønnerup 
Fjord ved Hovsør, Bulbjerg (øverste og nederste kildedam), Sløjkanal ved Sløjbro, 
Slette A ved Hjortdal og Svenstrup A ved Slettestrand. 

Udbredt over hele Thy og Vester Hanherred og ret almindelig. 
Udbredt over hele landet, almindelig og ret talrig. 
Søer, damme, moser, mergelgrave, rock-pools, grøfter og vandløb 

med langsomt rindende vand samt brakvandslokaliteter er blandt de 
mange findesteder for G. thoracicus. 

36. Gerris gibbife1· Schum. 
48 o o ,  59 CjlCjl (alle macroptere; dog har 2 CjlCjl lidt forkortede vinger, til bag

kroppens 6. segment) fordelt på 16 prøver fra 10 forskellige lokaliteter: Vangså 
(bæk kort før udløb i havet), vejgrøft (dræningsgrøft) l km syd for Klitmøller K, 
Vilsbøl Plantage (2 lokaliteter), Nors Sø, Tømmerby A ved vejen Tømmerby
Langvad, Bulbjerg (øverste og nederste kildedam) og Vester Torup Plantage 
(grøft i vestlige ende og grøft i østlige udkant). 

Den kendte forekomst i Thy er foreløbig begrænset til området 
Bulbjerg -Vester Torup Plantage og området fra Vangså over Vilsbøl 
Plantage til Nors Sø. Hovedparten (88 stk.) stammer fra de 2 kilde
damme på Bulbjerg, hvor G. gibbifer er talrigst i den øverste dam 
(modsat med G. lacustris). Den foreligger ikke fra Syd-Thy i vort 
materiale. 

G. gibbifer er udbredt i Jylland, lokalt ret almindelig, men kun 
sjældent i større antal. Kendes ikke lra Fyn, fra Sjælland foreligger 
kun l lokalitet (Bøllemosen) og fra Lolland ligeledes l lokalitet (Frej
lev) (Leth 1943). Udbredt på Bornholm, hvor den er ahnindelig i 
rock-pools (Johnsen 1945 og 1946, Leth 1948). 

I Sverige er den kun påvist et enkelt sted i Skåne (Ossiannilsson 
1941 og 1947). 

Den foretrækker grøfter o. l .  steder med udsivende grundvand· samt 
Sphagnum-moser ( + rock-pools på Bornholm). Også på kilder, kilde
bække og kildedamme samt i få eller enkelte eksemplarer ved forskel
lige vandløb. Undgår store søer. Den træffes ret jævnligt sammen 
med G. lateralis, der også er en >>kold« form. 

Fra Tyskland anføres som foretrukne lokaliteter for G. gibbife1' især 
»Mooren« (Wagner 1961) eller »moorige Gewasser« (Forster 1954), 
og fra England bl. a. tørvemoser (Southwood & Leston 1959) .  

37. Gerris lacustris (L,) 
85 o o ,  121 CjlCjl (deraf 17 o o ,  27 CjlCjl macroptere) fordelt på 22 prøver fra 11  

forskellige lokaliteter: Tegå, Torup Vestersø, Vester Vandet A ( l  km vest for søen 
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Fig. 9. Lønnerup Fjord ved Hovsør, 29. 6. 1958. E. W. Kaiser fot. 

og i Klitmøller), Nors A ved søen, Vilsbøl Plantage, Vorring ved Nors, Tved Plan
tage (mosehuller), Bulbjerg (øverste og nederste kildedam) og Slette A ved 
HjortdaL 

De 185 af i alt 206 eksemplarer ( = 90 Ofo) stammer fra de to kilde
damme på Bulbjerg, hvor G. lacustris er hyppigst i den nederste (mod
sat med G. gibbifer). Fra de øvrige 9 lokaliteter foreligger kun 21 
eksemplarer, og syd for Tegå er arten endnu ikke fundet. 

Udbredt og meget almindelig og talrig over hele landet. Det er vor 
almindeligste og hyppigste Gen·is-art, og dens begrænsede forekomst 
(sjældenhed) i Thy er overraskende. 

G. lacustris kendes navnlig fra eutrofe (næringsrige) søer og vand
løb i Østjylland og på øerne. Den optræder mere eller mindre flokvis 
ved bredden af søer og damme m. v. ,  og også ofte på åer og bække. 

38. Gerris orlontogaster (Zett.) 
99 o o ,  102 <jl<jl (deraf 80 o o ,  75 <jl<jl macroptere) fordelt på 37 prøver fra 

27 forskellige lokaliteter : Afløb fra Thyholm Vejle, Krik Sø, Agger (vandhul ved 
vestsiden af Flade Sø), Lyngby (Næstevand og Besul Vand), Ove Sø, hedesø 1,7 
km sydøst for Vangså, Øster Vandet (mergelgrav 200 m sydøst for Sejlhøj), Vester 
Vandet Sø, Vilsbøl Plantage, Nors Sø, Bagsø, Tved Plantage (mosehuller), tre klit
søer 400, 900 og 1200 m sydvest for Hykær, Hykær, Blegsø, Tormål, vandhuller 
mellem Sokland og Blegsø, Sokland, Østerild Fjord (sydvestlige hjørne ved dæm
ningen), Bjålum, Bolbredning, Strandkær ved Lild Strand og Bulbjerg (øverste og 
nederste kildedam). 

69 



Den er udbredt over hele det undersøgte område. 
U d bredt over hele landet, almindelig og ret talrig. 
G. odontogaster findes hovedsagelig mellem vegetationen ved bred

den af småsøer (bl. a. hede- og klitsøer), også på brakvandslokaliteter, 
kun undtagelsesvis på vandløb. 

39. Gel'l'is argentatus Schum. 
36 o o, 39 Cjl'jl (deraf 27 o o ,  26 Cjl'jl macroptere) fordelt på 18 prøver fra 9 

forskellige lokaliteter : Guncltoft Å ved Gundtoftmølle Gård, Harring Mose, Vester 
Vandet Å ved søen, Nors Sø, Bagsø, Hykær, Præstekær, Volclum Sø og Bjålum. 

Spredt forekomst i Thy og ikke særlig almindelig. 
Udbredt over hele landet, almindelig og nogenlunde talrig. 
Ved bredden af søer og damme, ofte i ret tæt vegetation, også 

kendt fra brakvand (Ringkøbing Fjord, Leth 1943), sjældent ved 
vandløb. 

40. Mierovelia reticulata (Bmm.) (schneideri Scholtz) 
7 o o, 18 Cjl'jl (alle aptere) fordelt på 3 prøver fra 3 forskellige lokaliteter : 

Harring Mose, Bagsø og Vesløs (stærkt tilgroet kanal). 

Er antagelig mere udbredt i Thy end de få fund lader formode. 
Udbredt over hele landet, almindelig og stedvis uhyre talrig. 
I mere eller mindre tæt vegetation ved bredden af søer, damme, 

moser, tørvegrave m. v., også fundet ved bredden af vandløb. 

41. Velia caprai Tam. (currens auctt., nec (F.)) 
66 o o ,  120 Cjl'jl (alle aptere) og 131 larver fordelt på 45 prøver fra 33 for

skellige lokaliteter: Mølleå (Ydby) ved hovedvej 11 og ved elværket, Gundtoft Å 
ved Skolebro og Gundtoftmølle Gård, Ginderup Bæk 200 m før udløb, Vestervig 
Å nord for Krik, tilløb fra Storkær til Ørum Sø, Hvidbjerg Å ved Store Ørumbro 
og ved Lyngholm, Hørsted Å ved Åbro, Tegå, Fredskilde Bæk, Bislet Dam i 
Stenbjerg Plantage, Sundby Bæk, Sundby Å oven for slusen og ved Støvring Bro, 
Thisted Bæk ved Tingstrupvejen, Bøgstedrende ved sømærket, Vangså (bæk kort 
før udløb i havet), Klitmøller (vejgrøft l km syd for kirken), Vester Vanelet Å i 
Klitmøller, Vilsbøl Plantage (2 lokaliteter), Hanstholm Å, Kløvå ved Skradekær 
Bro og ved hovedvej 11, Storå ved Bromølle, Skiveren ved Hou, Senå, Bulbjerg 
(øverste og nederste kildedam), Vester Torup Plantage (grøft i østlige udkant) og 
Sløjkanal ved Kovad Bro. 

Udbredt og ret almindelig i Thy. 
Udbredt over hele landet, meget ahnindelig og stedvis meget talrig. 
V. capmi foretrækker skovbække og andre mindre vandløb, medens 

den er fåtallig eller mangler ved de store åer. Kan lejlighedsvis findes 
ved søbredder. Den ynder overskyggede lokaliteter og findes især i 
rolige vige og under udhængende brinker. Optræder på sådanne ste
der ofte i flokke af større eller mindre omfang (Andersen og Kaiser 
1964). 
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42. Mesovelia furcata Muls. & Rey. 
15 8 8 ,  16 <jl<jl (alle aptere) og 14 larver fordelt på 8 prøver fra 4 forskellige 

lokaliteter: Bagsø, Hykær, Bjålum og Tømmerby Fjord. 

Det er den femte vandtægeart, der tilsyneladende mangler i Syd
Thy. MesoveUa furcata undgår dog ofte samlernes opmærksomhed, 
og de fortsatte undersøgelser må afgøre, om den begrænsede udbre
delse er reel. 

Udbredt over hele landet, ret almindelig og til tider talrig. 
M. furcata findes på flydebladevegetation og ved bredden af vege

tationsrige damme, mergelgrave, moser og søer. Også ved bredden af 
brakvandsområder, f. eks. Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, er 
den jævnligt taget. Den undgår vandløb. 

5. Danske vandtægearter, der endnu ikke er fundet i Thy 

Der findes i Danmark 57 arter vandtæger, og de i det foregående 
omtalte 42 arter er jo en væsentlig del deraf, nemlig 74 %. Af de 
resterende 15 arter er der sikkert en del, der næppe kan forventes 
fundet i Thy. 

Corixa moesta kendes kun i i alt 3 eksemplarer fra Horsens 1869 og Næsgård 
1907 (Leth 1943). 

Gerris paludum er kun kendt fra Løgsø (og dens nærhed) i Rude Skov, Nord
sjælland (Leth 1943). 

Plea leachi kendes ikke fra Nørrejylland, men der er publiceret fund fra Søn
derjylland (Sønderborg, Leth 1943), og hertil kan føjes et nyt fund: Hostrup Sø 
(l imago, 24. 6. 1961, Carlo F. Jensen leg.). Fra Fyn foreligger 2 nye lokaliteter : 
Lindved Å ved hovedvej l øst for Odense (l imago, 20. 5. 1948) og Stavis Å i 
Næsby (l imago, 29. 7. 1955). Denne art har en udpræget sydøstlig udbredelse i 
Danmark (Sønderjylland, Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm). 

Notaneeta maculata er kun kendt i l eksemplar fra Jylland (Højen Bæk ved 
Vejle), den er yderst sjælden på Fyn og Sjælland men almindelig og talrig på 
Bornholm (Kaiser 1964). 

Hydrometra stagnormn og gracilenta, Mierovelia u.mbricola, Hebrus ruficeps 
og pusillus, Aphelocheirus aestrvalis, Ilyacaris cimicoides, Ranat·ra linemis og 
Corixa p roducta. Disse 9 arter kendes i Jylland nordpå kun til Midtjylland og er 
indtil videre ikke påvist nord for en linie fra omkring Århus-Randers og over til 
Herning-egnen (Leth 1943). H. gracilenta og begge Rebrus-arterne er fundet på 
Holmsland Klit ved Bjærggård (30. 5. 1955, K. O. Leth upubl.), og disse arter 
kunne måske findes i Thy. 

Gerris n aias kendes op gennem Jylland og er også fundet nord for Limfjorden 
i Vendsyssel. Den kendes således fra Sæby Å og Vors Å (Leth 1943), og et nyt 
fund kan tilføjes: Uggerby Å ved Uggerby (2 8 8 ,  2 <jl<jl, 4. 6. 1964). Den er fore
løbig forgæves eftersøgt i Thy, og spredning til nye lokaliteter ad aktiv vej er 
vanskelig for denne art, der så at sige kun optræder uvinget (der kendes fra Dan
mark kun 2 eksemplarer med vinger). G. naias er herhjemme kendt som værende 
typisk for vandløb, men fra Sverige og England angives en del fund fra store søer. 
Det kan derfor være berettiget at nævne følgende fund fra en dansk sø, nemlig 
Slåensø ved Silkeborg : 2 8 8 ,  2 <jl<jl, 5. 6. 1935; 7 8 8 ,  7 <jl<jl, 7. 7. 1955 (K. O. 
Leth leg.) og 7 8 8 ,  6 <jl<jl, 25. 4. 1964. 

VeJ.ia saulii er kun kendt fra Vendsyssel (Andersen og Kaiser 1964); den er for
gæves eftersøgt i Thy. 
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Som det fremgår af lokalitetslisterne i det foregående, stammer det 
indsamlede materiale fra Thy og Vester Hanherred hovedsagelig fra 
søer (hede- og klitsøer samt store søer), fra vandløb og fra en del 
brakke vande, bl. a. fjorde. 

Moser, mergelgrave, tørvegrave, grøfter og lignende småvande er 
meget sparsomt repræsenteret blandt de besøgte lokaliteter. En un
dersøgelse af netop sådanne lokaliteter vil måske medføre, at endnu 
nogle få arter vandtæger vil blive fundet i landsdelen. 

6. Nogle betragtninger over vandtægers forekomst 

Af de i Thy og V ester Hanherred forekommende vandtæger er 
langt de fleste arter udbredt over hele landsdelen. 

Efter de foreliggende indsamlinger at dømme har enkelte arter dog 
en begrænset udbredelse. Således er 4 arter endnu ikke fundet i Syd
Thy: Gen·is mfoscutellatus, G. gibbifer, G. lacustris og Mesovelia fur
cata. Fortsatte undersøgelser må afgøre, om det nuværende billede af 
udbredelsen dækker de faktiske forhold . . 

Endvidere foreligger nogle arter kun fra en enkelt eller fra få, 
spredte lokaliteter. Dette gælder bl. a. Cym. coleoptmta, Corixa den
tipes, C. hellensi, Not. lutea, Gerris latemlis og Mierovelia reticulata. 
For nogle af disse arters vedkommende må det ventes, at fortsatte 
indsamlinger vil øge antallet af findesteder. 

En begrænset geografisk udbredelse kan være bestemt af indvan
dringshistoriske forhold, jfr. de 2 Gammarus-arter i Thy (Kaiser 
1958 b), eller den kan skyldes økologiske forhold, jfr. f. eks. Eti?·ycer
cus-arterne i Thy (Kaiser 1959). 

Da de fleste vandtæger kan flyve og jævnligt også gør det, har de 
gode muligheder for en aktiv spredning. Derved kan en oprindelig og 
historisk betinget udbredelse blive så tilsløret, at den ikke mere kan 
erkendes. Det må anses for rimeligt at antage, at vandtægernes nuvæ
rende udbredelse og forekomst i Thy stort set er økologisk betinget. 

Flyveevnen må også tages i betragtning ved vurderingen af de 
enkelte arters forekomst set i relation til biotopernes særpræg, og 
enkeltfund må vurderes med passende forsigtighed. 

Som tidligere nævnt er antallet af vandtægearter og mængden af 
individer stærkt varierende fra prøve til prøve. Y derpunkterne dannes 
af l art som minimum (f. eks. Doverkil) og 23 arter som maksimum 
(Næstevand ved Lyngby) i en enkelt prøve. 

Gentagne indsamlinger på en række lokaliteter (navnlig søer) har 
vist, at antallet af vandtægearter er meget forskelligt fra sted til sted, 
og at antallet af arter i den normale bestand kun varierer inden for ret 
snævre grænser. 

Ganske få lokaliteter huser kun en enkelt art, de fleste søer kan 
opvise 6-16 arter vandtæger (deriblandt 4-11 Corixa-arter), og kun 
få steder kan præstere 18-28 arter (deriblandt 11-21 C01·ixa-arter). 
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Fig. 10. Bulbjerg, nederste kildedam, 20. 9. 1962. E. W. Kaiser, fot. 

Maksimum med de 28 arter har den lille klitsø Næstevand ved 
Lyngby. 

Årsagerne til, at nogle vande indeholder flere Corixa-arter end 
andre, behandles bl. a. af Macan 1962 a, og han er nået til følgende 
forklaring: 

En dam eller sø med en fast etableret bestand af få arter (dvs. en 
stabil lokalitet) bliver af nyindvandrere (nytilflyvere) hurtig erkendt 
som et upassende sted og derfor omgående fbrladt. Derimod har usta
bile lokaliteter (f. eks. sådanne, der på grund af iltmangel, periodevis 
udtørring eller på anden måde har mistet sin fauna) ofte et meget 
stort artsantal, og Macan (l. c.) nævner 16 Corixa-arter i sit specielle 
eksempel. Dette forklares ved, at den betydelige indvandring (tilflyv
ning) af arter, der finder sted, på sådanne lokaliteter resulterer i, at 
en hel del arter, der ellers ikke er i stand til at konkurrere, blomstrer 
op i den periode, der ligger mellem en katastrofe (f. eks. efter en ud
tørring) og det tidspunkt, på hvilket en ny, stabil bestand er gen
oprettet. 

Det største antal Corixa-arter i Thy er fundet i de tre klitsøer ved 
Lyngby, hvor der i Grønbakke Vand og Besul Vand er fundet 16 arter 
og i Næstevand 21 arter. De to af søerne (Grønbakke Vand og Næste
vand) tørrer periodevis helt ud, Næstevand har faktisk kun været 
vandfyldt i 1955 og 1962, medens den tredie (Besul Vand) i under
søgelsesperioden 1953-1965 har haft stærkt svingende vandstand og 
delvis udtørring (Jensen 1958, p. 144-146, fig. 10-ll) .  

Der er altså tale om særdeles ustabile lokaliteter med et stort antal 
C01·i.xa-arter. Dette stemmer overens med Macan's påvisning af, at 
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tilstedeværelsen af et stort antal arter ofte kan tilskrives omgivelsernes 
ustabilitet. 

Som modsætning til klitsøerne ved Lyngby kan nævnes et brak
vandsområde, Doverkil, der kun har en Corixa-art (C. stagnalis) og to 
store ferskvandssøer, Vester Vandet Sø og Ørum Sø, med hver to arter 
(C. striata og falleni). 

Indvande i Thy er inddelt efter deres kemiske særpræg (Kaiser 
1958 a), og med få undtagelser falder hovedgrupperne i denne ind
deling sammen med en række økologiske hovedtyper af vandtæge
samfund. Disse er delvis sammenfaldende med nogle af de grupper, 
der er opstillet af Macan (1954 a, 1955, 1962 b). 

G r u p p e l. De sure, oligotrofe vande (meget kalkfattige eller kallcfri) 
Denne gruppe omfatter en række lavvandede hede- og klitsøer. 

Den dominerende vandtægeart er i reglen C. seotti, der ofte får sel
skab af en eller flere af følgende arter: C. eastanea, distineta, praeu.sta, 
striata, punetata og lateralis. I sjældne tilfælde findes C. germari og 
Gl. propinqu.a. Not. obliqu.a er regelmæssigt til stede i sådanne søer. 

Det er typisk, at C. falleni mangler eller kun findes i få eksempla
rer, og at C. fossarum enten mangler (f. eks. i de tre hedesøer sydøst 
for Vangså) eller forekommer i langt ringere antal end C. seotti (f. eks. 
Lyngby-søerne, Bislet Dam, Torup Vestersø og Hykær) .  Mieroneeta
arterne mangler. 

Gerris-arter findes ret sjældent, men når de er der, er det i reglen 
G. odontogaster og thoraeieus. 

G r u p p e 2. De øvrige, oligotrofe vande (kalkfattige) 
Denne gruppe omfatter 3 søer, hvis vandtægefauna er godt kendt 

(nemlig Vorup Sø, Bagsø og Strandkær ved Lild). De danner ikke en 
økologisk enhed men kan til gengæld opfattes som overgangstyper 
mellem grupperne l og 3. Et fællestræk har de dog: Mieroneeta
arterne mangler. 

Cynl. bonsdorffi er den dominerende art i Vorup Sø og i Strandkær 
ved Lild. Vorup Sø karakteriseres desuden ved, at den typiske C01·ixa
art er C. seotti, altså karakteristika for gruppe l .  I Strandkær og i 
Bagsø er C. fossarum den dominerende Corixa-art efterfulgt af C. stri
ata og distineta, medens C. seotti spiller en mere underordnet rolle i 
disse to søer, der derved danner en overgang til gruppe 3. C. fallen:i 
forekommer kun tilfældigt (Vorup Sø, Bagsø) eller i fåtal (Strandkær), 
altså lighedspunkter med gruppe l .  

Tormål, der efter sit kemiske særpræg hører til gruppe 3, hvor den 
efter kalkindhold er den laveste på rangstigen, er i økologisk hen
seende nærbeslægtet med de her nævnte overgangstyper: den domi
neres af Cym. bonsdorffi, og de hyppigste Corixa-arter er C. fossarum 
og seotti, der er omtrent jævnbyrdige, medens C. falleni er sjælden. 
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G r u p p e  3. De eutrofe søer (kalkrige) 
Bortset fra Tormål, der er omtalt under gruppe 2, udmærker disse 

søer sig først og fremmest ved, at C. scotti og castanea mangler, me
dens C. falleni og striata er de fremherskende Corixa-arter . I nogle 
søer får de følge af C. longipalis (Bjålum), fossa7'Um (Fredskilde Sø) 
eller distineta (Blegsø ) .  I de s t o r e søer (Nors Sø, Vester Vandet Sø, 
Ove Sø og Ørum Sø) med åbne kyster domineres bredfaunaen af en 
eller flere arter af Mic1'0necta. Uden for Thy er Gerris lacustris typisk 
for sådanne søer. 

Lund Fjord og Tømmerby Fjord hører til gruppe 3 ifølge deres 
vandtægefauna, der på ingen måde er brakvandspræget (jfr. p. 45). 

G r u p p e  4.  Brakvand 
Med stigende chlorid-indhold kommer vi til brakvandslokaliteterne, 

og tægefaunaen skifter atter karakter. Typisk er det bl. a . ,  at C. falleni 
samt Mieroneeta-arterne mangler. 

Ved lavere saltholdigheder (under 6 °/0 0 )  træffes en del arter f. eks. 
Corixa stagnalis, lateralis, striata, concinna og panzer·i (bl. a. Krik Sø 
og Østerild Fjord). Med stigende saltindhold (6-11 °/oo) forarmes 
tægefaunaen til ganske få arter (C. striata og stagnalis), og på mange 
brakvandslokaliteter er C. stagnaZis enerådende (f. eks. Doverkil) .  

Det er en gåde, hvorfor Flade Sø, der er en brakvandssø (0,9-
2,3 °/oo saltholdighed), ikke har erhvervet sig en stabil vandtæge
fauna (jfr. p. 58 under C. stagnalis). 

G r u p p e  5. Vandløb 
I grøfter med udsivende dræn- og grundvand kan træffes V elia 

caprai samt Gerris gibbifer og latemlis, og i grøfter gennem moser 
møder man Corixa hellensi. 

De mindre vandløb med jævn-frisk strøm (altså småbække) er fat
tige på vandtægearter. Meget ofte træffes kun en enkelt art, Velia 
caprai, der dog stedvis kan være talrig. Undtagelsesvis træffes enkelte 
eksemplarer af de Cor-ixa.-arter, der normalt findes i de større vandløb. 

Større vandløb, altså åerne, med mere eller mindre langsom vand
bevægelse og helst god vegetation fremviser en lang række vandtæge
arter. V. caprai kan stadig findes (omend i fåtal), men den har fået 
selskab af andre overfladetæger (f. eks. G. thoracicus og lacustris). 
U den for Thy er G. nafas ofte til stede. Af de egentlige vandtæger 
træffes nogle steder M·icronecta poweri, og corixiderne domineres af 
C.  striata efterfulgt af falleni, fossaru:ln, sahlbergi og disUncta. Også 
C. linnei, lateralis, praeusta og semist·r-iata kan ·findes, dog sjældent i 
større antal. C. hellensi er en typisk vandløbsart (jfr. p. 62), medens 
en række arter til gengæld helst undgår vandløb (f. eks. Cym. bons
dO'I·ffi, Gl. p1'0pinqua, C. panzeri, castanea, scotti og germa1·i samt N. 
obl-iqua). Det er karakteristisk, at det navnlig er arterne fra de sure 
eller meget kalkfattige småsøer, der undgår vandløbene, ligesom disse 
arter også undgår de store søer. 
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Når et vandløb nærmer sig kysten, bliver det i regelen præget af 
indtrængende havvand, og der opstår en brakvandslokalitet En sådan 
åmunding får derfor ofte et islæt af C. stagnalis, lateralis og concinna. 

De i artiklen nævnte samlere, der ved udlån af materiale og på anden måde har 
bidraget med oplysninger, bedes modtage min bedste tak. 

Stud. mag. Nils Møller Andersen har gennemlæst manuskriptet, og redaktør 
Edwin Nørgaarcl har med vanlig hjælpsomhed foreslået redaktionelle forbedrin
ger. Begge bringer jeg en varm tak. 

Også en tak til Statens almindelige Viclenskabsfond, der har støttet under
søgelsen. 

Summary 

W a ter Bugs ( Heteroptera aquatica) in Thy 

The occnrrence within the disfriet and their distribution in Denmark 

as a whole together -with som e remarks on thei,r biology and ecology 

The paper is basecl on material collectecl cluring the zootopographical investi
gations in Thy, the nortb-western part of Jutland. The Joealities have been 
deseribed by Jensen 1958, and nearly all water-types are present (Kaiser 1958 a). 

The Danish fauna of water bugs comprises 57 species, 42 ( = 74 0fo) of them 
occurring in Thy. The material consists of 18,057 specimens distributecl on 338 
samples from 123 elifferen t Joealities (table l). 

A survey (fig. l) has been worked out figuring the seasons of the year when 
imagines of the Danish water bugs have been recorded. It is based on records 
from museums and .p rivate collections supplementecl with information from lite
rature. Furthermore an outline of the hibernation of water bugs as eggs, nymphs, 
or adults is given. 

The occurrence of the 42 species in Thy is cliscussed. One of them is new in 
Denma1-k: Mieroneeta griseola Ho1v. sensu Wr6blewski 1958. 

Most of the Joealities in Thy contain 6-16 species of water bugs (including 
4-11 corixids). A few Joealities have only one species, and on very few Joealities 
18-28 species have been recorded (including 11-21 corixids). 28 species as a 
maximum were recorded from a small dune-lake, Næstevanel at Lyngby. 

The !argest number of corixicls (16, 16, and 21 species respectively) was found 
in three small dune-lakes at Lyngby. Two of tl1ese are periodically clrying up, and 
ilie third has shown a variable water level, partiall y drying up each year (Jensen 
1958, fig. 10-11). Thus the phenomenon of a large number of Corixa species in 
the same place appears to be relatecl to ilie instability of the environment, which 
agrees with the observations made by Macan (1962 a). 

The inlancl waters in Thy are classifiecl as to their chemical characterizations 
(water-types, Kaiser 1958 a), and the relation of four species of Codxa to the 
different water-types is discussed (table 2 and fig. 5). With a few exceptions the 
main groups of water-types coincide with a series of ecological groups of water 
bugs associations. These groups partly agree witl1 some of tl1e groups put forward 
by Macan (1954 a, 1955, and 1962 b). 

G r o u p l. Acid oligotrophic w a ters (»CaO« 0-2 mg/l) 
Shallow heath- and dune-lakes. Dominating species is as a rule Corixa scotti, 

often associatecl with one or more of the following: C. castanea, C. distincta, C. 
praeusta, C. striata, C. ptmctata, and C. lateralis. On rare occasions C. germari 
and Gl. propinq11a are found. Notaneeta obliq-ua is common. C. falleni and C. fos
saru-m are absent, or only few specimens are present. Mieroneeta spp. are absent. 

G r o  u p  2. Other oligotrophic waters (»CaO« 3-10 mg/l) 
Not being an ecological unit this group constitutes transition types between 

groups l and 3. Cymatia bonsd01ffi is clominating. Furthermore C. scott-i - fos-
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sarum or C. fossarum - scotti are present. C. falleni is present with few specimens 
or absent. Mieroneeta spp. are absent. 
G r o  u p  3. Eutrophic lakes (»CaO« 20-85 mg/l) 

C. scotti and C. castanea are absent, C. falleni and C. striata are dominating, 
besides C. longi.palis, C. fossamm or C. distincta. In large lakes one, two or three 
species of Mieroneeta are present. 
G r o u p 4. Brackish waters 

C. fallen-i and Mieroneeta spp. are always absent. At lower salinities (below 
6 0/oo) C. stagnaUs, C. lateraUs, C. striata, C. concinna, and C. panzeri are present. 
At higher salinities (6-11  Ofoo) C. striata and C. stagnalis, or C. stagnaZis alone, are 
the only representatives. 
G r o u p 5. Streams and rivers 

C. striata, C. falleni, C. fossaru:m, C. sahlbergi., and C. distineta are common. A 
few other present: C. Unnei, C. lateral·is, C. pmeusta, and C. sem.istriata. C. hel
lensi, which is typically rheophil, and sametimes M. poweri. are present. 

My most sincere thanks are due to dr. T. T. Macan, Freshwater BiologicaJ 
Association, for having discussed the taxonomical problems concerning Corixa 
dorsaUs and C. striata. 
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Plusia tvillinger 

P. festucae Linn. og P. gracilis Lmk. 

Af F. Naabye 
(M. P. Hunsensvej 14, Højbjerg) 

Den kendte hollandske lepidopterolog B. J. Lempke har overra
skende meddelt, at Plusia festucae L. (eller Autogmpha subgenus 
Ch1'ysaspidia festucae, som den nu ifølge det sidste nye system skal 
hedde) ikke er en, men to arter. 

Lempke blev for flere år siden af en anden hollandsk samler, C. 
Nies, gjort opmærksom på, at der fandtes en mærkelig »festucae
form«, men først efter en fornyet samtale med C. Nies i 1964 tog 
Lempke fat på problemet og blev efter en genitalundersøgelse af dy
rene omgående klar over, at det ikke blot drejede sig om en form af 
festucae, men om en anden art. 

Fig. l. Øverst Plusia. festucae, 
nederst Pl-usia. gracilis. ( X  1,5) 

I sommeren 1965 underrettede Lempke biskop Skat Hoffmeyer, 
som hurtigt kunne konstatere, at begge arter fandtes her i landet. Skat 
Hoffmeyer var derefter så venlig at bede mig undersøge og offentlig
gøre de to arters forhold. 

Nomenklatur 

Efter at Lempke havde konstateret, at det drejede sig om to arter, 
måtte han først finde ud af, hvilken af dem der var den virkelige P. 
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. Fig. 2. Variation indenfor de to arter. Plvsia festucae (to øverste rækker), 
Plvsia g-racilis (to nederste rækker). ( X  0,75) 

festucae, som Linne beskrev. Linnes beskrivelse og Albin og Wilkes 
billeder viste uden tvivl, at det var den, der i det følgende er nævnt 
som festucae. 

Det var tre andre arter, som lignede den nye art. Det var Plusia 
festata Graeser, beskrevet fra Amur-området i Asien, Plusia barham 
Warren, beskrevet fra Marocco og Plusia putnami Grote, beskrevet 
fra Nordamerika. Len;Ipke måtte nu undersøge, om den nye art kunne 
være en af disse. Festata lignede den mest, men en genitalundersø
gelse viste, at det hverken var denne eller putnami. Vanskeligere viste 
det sig at være med bm·bara. Denne er beskrevet efter en hun fanget i 
Mazagan, Marocco, i 1903 af Riggenbach, og det er endnu det eneste 
kendte eksemplar af arten! Dette befinder sig på British Museum, 
hvorfra Lempke fik fotografier af såvel dyret som genitalpræparatet. 
Lempke konstaterede heraf, at der var så tydelige forskelle i dyrenes 
udseende og genitalier, at det heller ikke kunne være bm·bara, men en 
helt ny ubeskrevet art. Denne fik navnet Plusia gmcilis Lempke (Auto
grapha subgenus Chrysaspidia gmcilis). Lempke valgte navnet gm
C'ilis, fordi han syntes, at den er mere graciøs end festucae. 

Holotype: o , de Peel (Helenaveen), 2. 7. 1957. 
Allotype: )l, Griendsveen, 21. 5. 1964. 
Plusia bm·bara, der som nævnt kun er kendt i det ene eksemplar, 

arten er beskrevet efter, er afbildet i Seitzværket. Lempke har i sin 
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artikel bursategninger af både den og gracil-is. De ligner hinanden en 
del, og nogle af mine præparater af gracilis ligner endnu mere. Det 
bliver interessant en dag at se, hvordan hannen af barham og dens 
genitalier ser ud. 

Adskillelsen af de to arter 

U d s e e n d e t  
Plusia festucae er gennemgående lidt større (33-40 mm) end gm

cilis. Grundfarven er mere brunlig (mørkere) ,  og den nederste sølvplet 
i forvingehjørnet er smallere men længere og forneden trukket ud i en 
spids indefter. Forvingesømmen er forholdsvis jævnt buet. 

Pl-usia gracilis er mindre (28-35 mm). Grundfarven er mere gullig, 
hvorved tegningerne virker tydeligere. Bestøvningen under de store 
sølvpletter er mere rødlig. Den nederste sølvplet i forvingehjørnet er 
bredere og kortere og indefter brat afsluttet. Forvingesømmen er først 
lige - til tider med en udadgående tendens - og bøjer så ca. midtvejs 
indefter. Se fig. l og 2.  

Der er naturligvis nogen variation, men sammenholdes de fire ken
detegn: størrelsen, farven, forvingesømmen og især den nederste sølv
plet i forvingehjørnet, er der ingen vanskeligheder med at kende ar
terne fra hinanden. Man undrer sig faktisk over, at ingen for længe 
siden har opdaget, at det drejede sig om to arter. Som et kuriosum 
kan det nævnes, at R. South i 1907-udgaven af »The Moths of the 
British Isles« på tavle 24 fig. 3 afbilder festucae, mens fig. 4 er gracilis. 

G e n i t a l i e r n e  
Der er tydelige genitalforskelle. Hos hannerne er valvens clasper 

hos festucae mindre og svagere end hos gracilis. Dennes clasper er 
sort, hvorimod den hos festucae har samme farve som resten af val
ven. Selve valven buer i bunden opefter hos festucae, men er lige hos 
gracilis. Cornutus i penis er dobbelt så stor hos festucae som hos gra
cilis. Se fig. 3 .  

Fig. 3 .  Hannernes genitalier hos Plusia festucae (A) og Plus i a 

gmcilis (B). ( X  lO) 
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Fig. 4. Hunnernes genitalier hos Plusia fest·ucae (A) og Pl-us i a 
gracilis (B). ( X  10) 

Hos hunnerne er der forskel i ostium, som er større og bredere hos 
gmcilis, som også har en kitiniseret plade i bursa, som festucae mang
ler. Se fig. 4. Begge arter har på bursa liggende en eller flere lange 
»torne« (jeg har fundet op til seks). Disse har tilsyneladende ingen 
betydning for bestemmelsen af arterne, da både antal og form va
rierer hos dem begge. Disse »torne«, som kan være lige så lange som 
bursa, er ikke tegnet med på fig. 4.  

F l y v e t i d e n  
Begge arter har her i landet 2 kuld. Det første fra begyndelsen af 

juni til sidst i juli; det andet fra først i august til hen i september. 
Jeg har til denne undersøgelse haft 193 eksemplarer til rådighed, 

og de fordelte sig på følgende måde: 

l.  kuld 
2. kuld 

I alt 

P. festucae 
39 
91 

130 

P. gracilis 
54 
9 

63 

Det er vel nok for spinkelt et grundlag til at sige noget generelt, 
men det tyder dog på, at gracilis er mindst lige så almindelig som 
festucae i l. kuld, men langt sjældnere i 2. kuld, og som følge heraf 
ikke så almindelig i det hele taget. 

U d b r e d e l s e n  
De to arter flyver mellem hinanden over hele landet, men er til

syneladende almindeligst i nærheden af vand. J eg har dog ingen note
ringer af gmcilis fra Vendsyssel, men den er taget i antal helt op til 
Limfjorden og findes givet også nord for denne. Begge arter er kendt 
fra England, Holland, Tyskland, Sverige, Finland og findes antagelig 
også i Norge. 
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L a r v e n  
Larven angives at være grøn med mørkegrønne rygstriber, hvide og 

gule sidestriber og gullige ledindsnit. Om det er festucae eller gradlis 
eller dem begge to, der ser sådan ud, vides endnu ikke. Det lykkedes 
mig desværre ikke at klække arterne ab ovo eller finde larverne i 1965. 

Ifølge litteraturen skal larven leve på Svingel (Festuca), flere for
skellige stargræsser (Carex silvatica, Carex panicea), Sødgræs (Glyce
ria), Pindsvineknop (Sparganium simplex), Iris, Vejbred og Tagrør. 
Om både festucae og gracilis begge lever på disse planter vides heller 
ikke endnu. 

Til slut vil jeg rette en tak til biskop Skat Hoffmeyer, som orienterede mig om 
sagen og har hjulpet mig med de problemer, der opstod. Ligeledes en tak til 
Naturhistorisk Museum i Århus, der har stillet materiale til rådighed, og til O. 
Høegh-Guldberg, der har været behjælpelig med fotograferingen. 
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Foreningsmeddelelser 
Naturhistorisk Forening for Jylland 

Møder og eksku.rsioner 1965 
28. april : Generalforsamling på Naturhistorisk Museum, Århus. Formanden, 

overlærer Knud Juul, aflagde beretning om årets arbejde og udtalte herunder 
mindeord over to af vore medlemmer, der var afgået ved døden i årets løb : sta
tionsforstander M. Cm·tens, Åbyhøj, og toldkontrollør V. Lenwigh-Hammer, Ran
ders. Begge habile samlere - ikke blot af sommerfugle, men også af andre lavere 
dyr. Her skal nævnes, at V. Lemvigh-Hammer som den første konstaterede til
stedeværelsen af edderkoppen PhysociJclus si.moni i Danmark. M. Cartens var med 
til at stifte Naturhistorisk Forening for Jylland i 1911, og han var bestyrelsesmed
lem indtil 1955, de sidste mange år som næstformand. Ved foreningsjubilæet den 
15. l. 1961 blev han udnævnt til æresmedlem af foreningen. 

Kassereren, provisor Preben Jørgensen, oplæste derefter regnskabet, der balan
cerede med 26.224 kr. Både formandens og kassererens beretninger godkendtes. 
Som bestyrelsesmedlem genvalgtes seminarielektor Gunnar Dam Jeppesen, Gjed
ved, og som revisor nyvalgtes repræsentant Flemming Naabye. Under eventuelt 
drøftedes forskellige ekskursionsmuligheder. 

28. april : Møde på Naturhistorisk Museum i samarbejde med Jysk Forening for 
Naturvidenskab. Professor, dr. phil. Gunnar Thorson, Marinbiologisk Laborato
rium, Helsingør, holdt foredrag om »Balancen mellem rovdyr og deres fødedyr på 
havbunden«. Med vanlig begejstring og optagethed af sit emne førte prof. Thor
son den talstærke forsamling ind i hovedproblemerne inden for marin økologi. 

29.-30. maj : Ekskursion til Lovrup Skrøb i Sønderjylland. Hovedfmmålet var at 
afsøge en lyng- og bævreasplokalitet for larver og pupper af sommerfuglearten 
Sesia tabaniformis. Ingen kendte i begyndelsen forskel på Poppelbukkens og S. ta
banifonnis' opsvulmede knuder i spidsen af de unge poppelskud. Men i løbet af 
ekskursionen høstedes så megen erfaring, at man til sidst let skelnede Poppelbuk-
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kens næ1mest kuglerunde knuder fra Sesia tabanifonnis' aflange, opsvulmede !ar
vegang. Rosensaksen er et nødvendigt redskab ved denne form for sommerfugle
fangst. Der samledes en snes eksemplarer i alt, mest pupper, men også nogle 
larver. 

10. oktober: Svampeekskursion til Frisenborgskovene i samarbejde med Jysk 
Forening for Naturvidenskab og Naturhistorisk Forening i Viborg. Ekskursionen 
blev ledet af svampespecialisten, konsulent Knud Christensen, Århus. Med sæd
vanlig dygtighed fandt og demonstrerede lederen over 100 svampearter for del
tagerne. Et par af arterne var noget ganske særligt. Om disse vil Knud Christen
sen ved lejlighed fortælle noget mere i »Flora og Fauna«. 

Knud Juul. 

Anmeldelser 

Vl. Forster & Th. A.Wohlfahrt: Die Schmetterlinge Mitte/europas. 16.-18. hæfte. 
Franckh'sche Verlagshandl. Stuttgart. 

Med hæfte 16-18 er dette værk nu kommet et stykke ind i uglerne. Det fort
sætter og afløser >>Spuler« - med slægtsdiagnoser, ribbenettegninger, dog også 
med genitaltegninger. Nu får vi dette værk syd for os, og vi har >>Svenska Fjari
lar« mod nord og den nye >>South<< mod vest. Dr. Forsters tekst er god, så vidt 
den går. Ingen bestemmelsestabeller, og aberrationer nævnes sjældent. Systerna
tiken er den nyeste - hvor længe den så holder. Danmark regnes med til »Mittel
europa<<, hvilket kan begrundes. Men så noterer man, at forf. har overset fore
komsten af Etiopus itmentina hos os og i Holland og Nordtyskland. Af enkelt
heder bemærker man, at florida regnes for en god art, og at værket ikke giver os 
heroppe nogen hjælp i det vanskelige ttit·ici-spørgsmål. Tavlerne er i raster-tryk 
efter prof. Wohlfahrts akvareller. Han er som kunstner noget af en impressionist, 
og han har så skarpt et blik, at man ofte synes, han ser mere, end der er. Dyrene 
ser meget mere »glatte<< ud, som de er tegnet af Culot eller Ljungdahl (Svenska 
Fjarilar) eller Swain (den nye South) - eller som vi synes, de ser ud i vore samlin
ger. Ingen !arvebilleder. Det er en glæde at følge hæfterne, som koster 18 DM 
stykket. Uglebindet vil fylde 8 å 10 hæfter. Skat Hoffmeyer. 

Ivan T. Sanderson: Nordamerikas natur. 304 sider. 109 farvefotografier. 126 
sorthvide illustrationer. Pris sv. kr. 110,00. Bakforlaget Natur och Kultur. Stock
holm 1966. 

I december-hæftet sidste år omtaltes det amerikanske bogværk »The continents 
we live on<< i anledning af udsendelsen på svensk af bindet om Europa. Nu fore
ligger også Nordamerika-bindet oversat til svensk af Gunnar Hagwall. Det er 
udarbejdet af den engelsk-amerikanske zoolog og forskningsrejsende Ivan T. San
derson. Han skildrer kontinentet fra Grønland i nord til Mexico i syd, fra pakis og 
tundra til ørken og mangrove. 21 landskabsområder i alt med hvert sit specielle 
præg med hensyn til klima, plantevækst ·og dyreliv omtales fængslende og illu
streres med pragtfulde billeder i stort format. Ligesom i Europa-bindet må man 
også her konstatere, hvor ubetænksomt mennesket har behandlet naturen gennem 
tiderne. Sanderson udtrykker det på følgende måde : »Det, som den hvide mand 
på trehundrede år har opnået på dette kontinent, er forbløffende. Men resultatet 
er skræmmende<<. Alligevel er der, som bogens tekst og billeder viser det, i Nord
amerika endnu store strækninger af uudforsket land, og lovgivningen om natur
værn med anlæggelsen af nationalparker og naturbeskyttede områder har for en 
tid dæmmet op for den helt hæmningsløse udnyttelse af landet. Sanderson udtaler 
sig på en måde mere pessimistisk, end K. Curry-Lindahl gjorde det i beskrivelsen 
af Europas natur, og han peger på, hvor vigtigt det er, at man går videre i bestræ
belserne på at opnå en effektiv naturbeskyttelse, hvis ikke Amerika i løbet af for-
holdsvis kort tid skal forvandles til en stor skrotdynge. E. N. 
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