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sign.) H. Vibe-Kierulff

(sign.) Tage Jensen

Om Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo. på Læsø
Af P. Kaad
(Knudsgndc 62, Brønderslev)

(Synonymer: Orchis traunstfHneri Saut., Dactylorchis traunsteineri (Saut.) Vermln.)

D. traunsteine1·i, der fremdeles ikke har fået noget dansk navn, er
formodentlig i 1904 for første gang søgt identificeret på Læsø af pro
fessor Ostenfeld, der bestemte den til Orchis latifolia L. ( O. majalis
Rchb.), som den vel er nærmest beslægtet med (den bør altså ikke op
føres under D. incamata, som det er tilfældet i Rostrups Flora). Det
bemærkes, at majgøgeurt siden da ikke er set på Læsø af andre.
Konservator Wiinstedt har i sin afhandling om Læsøs flora omtalt
»smalbladede former af Grellis maculata«. Eksemplarer blandt Wiin
stedts materiale fra Læsø, liggende i Botanisk Museum i Københayn,
er af orchidespecialisten dr. Vermeulen, Amsterdam, blevet endelig
bestemt til D. traunsteineri, hvorefter planten under dette navn næv
nes fra Læsø i Jul. Grøntveds »Orchideernes udbredelse i Danmark« .
I 1950 genfandt jeg den, d.v.s. jeg fandt i Birkemose en gøgeurt,
der ikke lod sig bestemme efter danske floraer. Jeg sendte eksempla
rer til dr. P. Vermeulen, der bestemte den til D. traunsteineri.
Amanuensis, cand. mag. Kjeld Holmen, Botanisk Museum, har in
teresseret sig for planten og har ikke blot sammen med mig set på de
økologiske forhold på stedet, men har også foretaget mange kromo
somtællinger. 2n
80 stemmer overens med andres kromosamtal for
arten (D. incamata. har 2n
40). Siden da har jeg så godt som hvert
år holdt øje med planten i min sommerferie.
I 1956 har vi (Kjeld Holmen og P. Kaad) på et kort over Læsø an
givet 5 findesteder. I dag passer disse opgivelser ikke helt, idet finde
stederne skifter noget. Findestederne nr. 2 og 4 gælder ikke mere
(1966), idet lyng og anden høj bevoksning samt beplantning (og må
ske samlere?) er årsag til, at planten er forsvundet. Heldigvis sker der
på egnede steder ny opvækst. Af hensyn til artens bevarelse skal der
dog ikke her nævnes nye findesteder. I dag er der måske knap så man
ge eksemplarer som for 10-15 år siden, og hvis afvanding og beplant
ning fortsætter på Læsø, er der i høj grad fare for, at D. tmunsteineri's
hidtil eneste forekomst i Danmark vil forsvinde. Angivelser fra Born
holm og Sjælland er usikre. Jeg har set museets eksemplarer derfra og
kan fastslå, at de i hvert fald ikke ligner Læsøplanten.
=

=

=

Blomsterantal
Antal blomster i akset varierer stærkt hos alle gøgeurter. Om D.
traunsteineri er tidligere opgivelser noget forskellige. J. Heslop-Har
rison skriver »8-29 blomster, fortrinsvis 12-14« . Vermeulen mener
»5-14, mest 7-9 blomster«. Jeg selv har tidligere regnet med yder
punkterne 3-30.
l

Fig. l. C. rostmta-engen, Birkemose, Læsø.

K. Holmen fut.

For at få mere klarhed over spørgsmålet har jeg i 1961 og 1962 fo
retaget optællinger på i alt 183 traunsteineri-aks og fundet et gen
nemsnit på 18,2 blomster pr. aks. Spredningen i denne undersøgelse
ligger mellem 5 (laveste) og 49 (højeste tal). Men fordelingen er jo
heller ikke uden interesse, og jeg har fundet følgende tal:
ca. 11,5 °/o (21 af 183) havde mindre end 10 blomster i akset
ca. 53 °/o (97 af 183) havde mellem 10 og 19 blomster i akset
ca. 26,5 °/o (48 af 183) havde mellem 20 og 29 blomster i akset
ca. 9,3 Ofo (17 af 183) havde 30 blomster og derover

Der er også foretaget sammenligning med andre dactylorhizaer:
D. traunsteineri
(gennemsnit af 183 planter) :
D. incamata
(gennemsnit af 38 planter) :
D. maculata
(gennemsnit af 55 planter) :
D. pttrpurella
(gennemsnit af 79 planter) :
2

18,2 ( 5--49) blomster i akset (Læsø)
27,6 (16-50) blomster i akset (Læsø)
26,9 ( 8-50) blomster i akset (Læsø)
20,8 ( 4--44) blomster i akset (Vendsyssel)

K. Holmen fat.

:
Fig. 2. Dactylorhiza. tmtmsteine1 i i tagrørsbæltet, Birkemose, Læsø.

D. traunsteineri står altså med det mindste gennemsnitstal, hvis
man har lov til at drage slutninger af så lille et statistisk materiale.
Det højeste antal blomster, jeg har set, ligger hos alle fire arter om
kring 50. Man kan altså ikke bruge blomsterantallet som vejledende
ved bestemmelse af den enkelte plante.
Det var min hensigt at fortsætte undersøgelsen i 1966. Desværre
kom jeg for sent til Læsø, idet de fleste dactylorhizaer mod forvent
ning var afblomstret (på grund af den varme forsommer?). Og uden
en enkelt blomst i akset kan man vanskeligt skelne mellem D. traun
steineri og D . macttlata var. traunsteinerifolia. Blomstens bygning og
læbeform er afgørende for en sikker bestemmelse.
Frugtbar heden
Om dette spørgsmål foreligger der formodentlig intet i litteraturen
for D. traunsteineri's vedkommende, og meget lidt om andre dactyl3

orhizaer. Min metode har været følgende: I marken har jeg på for
skellige findesteder indsamlet afskårne aks, hver gang kun af en art
for ikke at blande dem sammen. Ved hjemkomsten på hotelværelset
har jeg pillet hver enkelt blomst (frugt) af akset og talt dem, for bag
efter at tælle de opsvulmede frugtknuder fra hvert aks og notere beg
ge tallene.
Indsamlingen er for alle arters vedkommende sket i slutningen af
blomstringstiden (med kun et par enkelte friske blomster i toppen af
akset til sikker bestemmelse), og statistikken er derfor måske mindre
pålidelig for frugtbarhedens vedkommende, idet der er mulighed for,
at enkelte endnu ikke bestøvede blomster i toppen af akset er talt med
som »golde«. Men da det samme forhold gør sig gældende ved alle
fire arter, kan min optælling måske alligevel have nogen værdi.
For øvrigt har jeg også fundet, at gennemsnitstanene for samme art
på samme sted er forskellige for samme år. De er også forskellige for
samme art på forskellige voksesteder i samme år. Det kunne tyde på,
at blomsterantallet er afhængigt ikke blot af arvelige anlæg, men også
af økologiske forhold, og frugtbarheden er naturligvis afhængig af
meteorologiske forhold og af insektbesøget.
O v e r s i g t o v e r f r u g t b a r h e d e n:
D. traunsteineri: Birkemose 1961, rostrataengen
Birkemose 1961, tagrørsbæltet,
Birkemose 1962, (begge st. under
Helmiskær 1961
Helmiskær 1962
Holtimme 1961
Holtimme 1962
Gens. af alle findes t., begge år,
D. incamata:
V. Kirkesig 1962
Kringelsig 1962
Læsø flyveplads 1966
Sønderhaven, Vendsyssel, 1966
Gennemsnit
D. maculata:
Læsø 1961
Læsø 1966
Gennemsnit
D. purpurella:
Uggerby 1961

50,7 °/o frugtbare i
45,9 Ofo frugtbare i
et) 26,8 Ofo frugtbare i
50,8 Ofo frugtbare i
52,6 Ofo frugtbare i
34,1 Ofo frugtbare i
25,0 Ofo frugtbare i
ca. 34,0 Ofo frugtbare i

18
11
48
15
6
14
71

aks
aks
aks
aks
aks
aks
aks
183 aks

53,8 Ofo frugtbare i
38,8 Ofo frugtbare i
38,6 Ofo frugtbare i
40,4 Ofo frugtbare i
ca. 39,0 Ofo frugtbare i

aks
aks
aks
aks
102 aks

38,2 Ofo frugtbare
68,0 Ofo frugtbare
ca. 56,0 Ofo frugtbare
13,0 Ofo frugtbare

55 aks
71 aks
126 aks
10 aks

i
i
i
i

12
26
54
10

Varieteter

Måske burde til slut nævnes, at der i ovenstående ikke er taget hensyn
til varieteter og underarter, skønt sådanne også findes på Læsø, for
modentlig hos alle tre arter, der forekommer her.
D. traunsteineri deles af Vermeulen i tre varieteter ud over typen,
- sidstnævnte godkendt fra Læsø af Vermeulen.
l. var. rlwmbeilabris Verml. Læben rhombisk i omrids.
2. var. KUngei Vermln. Læben mest med parallelle sidekanter og for det meste med
horizontal underkant, hvor midtfligen er placeret.
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3. var. dtuJensis (Rchb. fil.) Vermeulen (= Orcl1is latifoUa dunensis Rchb.)
Lille slank plante fra klitterne, ikke højere end 15 cm og med ikke over 3
grønne, uplettede blade, der er bredest på midten, (på Læsø kun hos få eksempla
rer) bredeste blad ikke over l cm bredt, det længste ikke over 7 cm langt. Akset
ikke tæt, men få store blomster, læben bliver jævnt bredere fra basis og er
»wedgeshaped«.

Sidstnævnte er formodentlig professor Ostenfeldts »Orchis latifo
lia« og forekommer bl. a. ved Holtimme. Men jeg vil anse det for
sandsynligt, at alle tre varieteter kan findes på Læsø. Eksemplarer, der
ligner l og 2, er set i Birkemose.
D . incamata optræder på Læsø i mindst to former, der begge kan
have rosafarvede eller lyslilla blomster (meget afvigende fra var. v ul
garis i Vendsyssel). Den mest almindelige Læsøform har gulgrønne
stængler og blade, stænglen stiv med stor hulhed, altså let at kende,
også efter afblomstringen.
D. mactdata er af Vermeulen opdelt i 18 hollandske varieteter. Af
dem har jeg med nogenlunde sikkerhed kun konstateret var. tmunstei
nerifolia på Læsø. Der findes dog flere former på Læsø, og flere af
dem er formodentlig identiske med de hollandske.
Zusammenfassung

Es wird uber Dactylorhiza traunsteineri. auf der Insel Læsø berichtet. und zwar
im besonderen uber die Blutenanzahl und Fruchtbarkeit im Vergleich mit anderen
Daetylorhizen auf Læsø und im nordliehen J utland.
Die durehsehnittliehe Blutenanzahl ist bei D. traunsteineri etwas kleiner ais
bei D. ·incamata, maculata und pu1·purel/a, aber die gri:isste Blutenzahl liegt bei
allen vier um 50 herum.
Eine Statistik uber die Fruehtbarkeit zeigt weitgehende Abhangigkeit von der
Bestaubungsmi:igliehkeit, vom Jahrgang, vom Standart und von den meteorologi
sehen Verhaltnissen.
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Anmeldelser

Guy Mountfort: Portmit of a desert. - The story of an expedition to Jordan,
illustrated by Eric Hosking, foreword by Julian Httxley. 192 sider, 34 dobbelt
tavler, delvis i farver, l kort, en del vignetter. Pris 42 sh. Collins. London, 1965.
Optryk med tilføjelser 1966.
Sammen med en række andre britiske undersøgere tilbragte forf. nogle forårs
måneder i Jordan 1963; fugle og pattedyr blev iagttaget, talt op og fotograferet,
og der blev foretaget indsamlinger af planter og lavere dyr. Efter skitsering af
ekspeditionens tilblivelse og plan skildres dens forløb, lykkelige og ulykkelige
tildragelser og foreløbige resultater. Under kørsel i ørkenen var man to gange
udsat for alvorlige biluheld med betydelig materiel skade, men heldigvis uden
dødelige kvæstelser, og ved anden lejlighed kørte man vild i en sandstorm. Med
Arnman som udgangspunkt berejste man hele den vestlige del af landet fra græn
sen mod Syrien til det Røde Hav. Endvidere foretog man en længere rejse i
nordøst og en kortere i noget sydligere ørkenegne; vest for Jordanfloden blev
det til en afstikker til Jerusalem.
Ekspeditionens medlemmer arbejdede hårdt og flittigt og havde gode resul
tater inden for deres forskellige områder, og endvidere omtales landets rige skatte
fra tidligere kulturperioder, ledsaget af pragtfulde og godt reproducerede foto
grafier. Hvad man registrerede af jagtbare dyr var nedslående, omend næppe
meget mere end ventet på forhånd. Gazeller og kravetrapper, der før var talrige,
var gået tilbage i foruroligende grad og forsvundet fra store dele af området; som
årsager angives alt for kraftig beskydning og den hårde medfart, som landets
store gedebestand giver den fattige vegetation i det tørre landskab; alligevel op
nåede man at finde en hidtil ukendt art af svalerodfamilien, en ådselblomst
I bogens sidste kapitel omtales planer for bevaring og retablering af Jordans
naturlige fauna og flora, og i et efterskrift fra 1966 nævnes et 6 ugers besøg,
som forf. og nogle af hans tidligere rejsefæller aflagde i landet i foråret 1965.
Senere samme år proklamerede Kong Hussein, hvem bogen er tilegnet, fredning
af et areal på nær ved 4000 km 2 varieret landskab i det nordlige Jordan som
>>Azraq Desert National Park«, hvilket forf. kalder et »tremendous step forward«.
Bag i bogen findes bl. a. 2 fuglelister; den ene er en artsfortegnelse fra rejsen
1963; den anden, som ·er fra 1965, gælder helt og holdent Azraq-området.
B. Løppenthin.
-

T. W. Bocher, K. Holmen & K. Jacobsen: Grønlands flora. 307 sider. 2 farvetavler.
67 figurgrupper i teksten. Pris: kr. 54,25. P. Haase & Søn. København 1966.
Første udgave af denne værdifulde håndbog er omtalt i Flora og Fauna 1957,
p. 94. I den nu foreliggende 2. udgave er der foretaget en hel del udvidelser og
forbedringer. Der er indføjet nogle nye arter, og vanskeligere artsgrupper er ble
vet revideret. Der er tilføjet kromosomtal ved hver artsbeskrivelse, og der er hen
vist til prikkort over artens udbredelse i Grønland, hvor sådanne findes i littera
turen. Antallet af figurgrupper, der hver rummer adskillige enkeltfigurer af be
tydning for artsbestemmelsen, er forøget fra 54 til 67. En god flora er blevet endnu bedre.
E .N.
H. v. Lengerken: lnsekten. Das Tierwelt IV 3. 140 sider. 59 figurer. Pris: DM
3,60. Walter de Gruyter. Berlin 1966.
I den kendte serie Das Tienvelt er der kommet en nybearbejdelse af bindet om
insekter. Denne bog i lille format indeholder først 82 sider med insekternes al
mene biologi omfattende en gennemgang af insektlegemets morfologi, anatomi og
fysiologi, forplantningsforhold og tilpasning til omgivelserne. Dernæst følger en
oversigt over systemet, der trods sin kortfattethed (ca. 30 sider) alligevel får plads
til oplysninger om vigtige arters livsforhold. En litteraturliste på 3 sider og et sag
register på 24 trespaltede sider afslutter dette bind, der med fuld ret kan betegnes
E.N.
som en mini-håndbog i entomologi.
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Protonemura hrabei Rauser,

ny

for Danmark

Af ]ens Thorup
Københav n s Universitets Ferskvan dsbiolog iske Laboratorium,
Hille rød

Danmarks slørvingefauna har hidtil kun rummet €m P1'otonemura-art,
P1'otonemura meye1'i (Pietet). Ved gennemgangen af et plecoptermate
riale fra Rold Kilde i Himmerland viste det sig, at dette indeholdt
nymfer og imagines, der ikke stemte overens med beskrivelsen af P.
meyeri og heller ikke med andre P1'0tonemura-arter fra det n01·deuro
pæiske område. D. E. Kimmins fra British Museum har venligst be
stemt arten for mig, hvorfor jeg skylder ham tak. Arten blev bestemt
til Protonem,ura hrabei Rauser.
Denne art adskiller sig fra P. meyeri ved de i oversigten på side 8
nævnte karakterer.

Fig. l. Nymfe af P. meyeri (m) og P. hrabei
(h) set lateralt

P. hrabei er fundet så sent som 1955, hvor Rauser fandt arten i og
ved nogle bjergbække i Czekoslovakiet (Sudeterne og Beskiderne) og
beskrev såvel nymfe som imago (Rauser 1956 og 1957). I 1962 gør
7
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Fig. 2. Forvinge af P. meyeri (m) og P. hrabei (h).

Nymfer:
Abdominalsegmenter I-IV delt i tergum og sternum (fig. l m) . . . . . . P. meyeri
Abdominalsegmenter 1 -V delt i tergum og sternum (fig. l h) . . . . . . . . P. hrabei

o o:
I forvingerne er Rst, Rsz, M og Cut S-formede. Paraproctets proces (set lateralt)
lang og spinkel; dets ydervedhæng er lille og afrundet, forsynet med 2-4 torne
ved enden (fig. 2m, 3m og 4m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. meyeri
I forvingerne �r Rst, Rsz, M og Cut næsten rette. Paraproctets proces (set lateralt)
kort, kraftig og tilspidset; dets ydre vedhæng er kraftigt og tilspidset (fig. 2h, 3h
og 4h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. hrabei

<j?<j?:

I forvingerne er Rs1o Rs 2 , M og Cut S-fmmede. Subgenitalpladen flad, posterio
laterale plader kraftige (fig. 2m og 5m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. meyeri
I forvingerne er Rst, Rsz, M og Cut næsten rette. Subgenitalpladen med to kraf
tigt opsvulmede blærer . (fig. 2h, 5h og 6h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. hrabei

m

h
Fig. 3. Genitalier af o o af P. meyeri (m) og P. hrabei (h)
set ventralt.
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Fig. 4. Genitalier af 6 o af P. meyeri (m ) og P. hrabei (h) set lateralt.
p: paraproctets proces, y: paraproctets ydre vedhæng.

h
Fig. 5. Genitalier af <j?<j? af P. meyeri ( m) og P. hrabei (h)set ventralt

g

Fig. 6. Genitalier af 2 af P. hrabei set lateralt.

h

Rauser artens forekomst op, idet arten da tillige er fundet i Bohmer
wald, Altvatergebirge og Karpaterne og efter Rausers mening kan for
ventes at forekomme i Riesengebirge og Alperne (Rauser 1962). Se
nere er arten fundet i Tatra, Jugoslavien, Tyskland (Erzgebirge) og
Sovjetunionen. Ud fra vort nuværende kendskab til artens forekomst,
må arten betegnes som en sydøsteuropæisk form. Den kan derfor mu
ligvis her i landet henregnes til den gruppe af subboreale relikter, til
hvilken Nielsen (1950) henfører Eubria palustris, Hermione sp. m. fl.
Denne formodning bekræftes yderligere ved, at alten i Rold Kilde
optræder som nymfe i den varme årstid (maj-september) med enkelte
fund i april og oktober. Flyvetiden falder på den pågældende lokali
tet i tiden september-november med kulmination i oktober. Arten må
formodes at overvintre som æg eller små nymfer.
Summary
Protonemttra hrabei Rauser, deserihed by Rauser 1956 (nymph) and 1957 (adult)
was found in a smal! spring, Rold Kdcle m Jutland, Denmark This locality is un
til now the only one known for the species in northern Europe. Earlier, the species
has been found in several Joealities in southern Poland, Czechoslovakia, Yugosla
via, Rumania, Germany (Erzgebirge) and U.S.S.R. In Denmark the species may be
regarded as a subboreal relict according to Nielsen (1950).
Special thanks are due to Mr. D. E. Kimmins, British Museum, for determining
the species.
Litteratur

Nielsen,. A., 1950: On the zoogeography of springs. - Hydrobiologia 2, p. 313-321.
Rauser, J., 1 956: K poznani ceskoslovenskych larev rodu Protonenmra.. - Pråce
brnen. zåkl . CSA V 28,(9), p. 449-498. (tysk resume).
Rauser, J., 1 957: K poznåni podzimnich druhu rodu Protonemura (Plecoptera). Cas. es!. spol. ent., 54, p. 369-378. (tysk resume).
Rauser, J., 1962: Zu r Verbreitungsgeschichte einer Insektendauergruppe (Plecop
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En natuglefamilies (Strix aluco L.) føde
Af Thorkild Hagn-Meincke
(Nordre Rioggnde 94, Århus N)
Meddelelse fra Biologi laboratoriet, Århus Seminarium

Det er 65 år siden, O. Helms offentliggjorde sine omfattende un
dersøgelser over danske uglers føde i Videnskabelige Meddelelser
fra naturhistorisk Forening 1901. Af senere danske arbejder, indehol
dende en detaljeret bytteliste, foreligger et fra 1961 af T. Andersen,
bragt i Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift.
Af større udenlandske arbejder skal nævnes O. Uttendorfer: >>Die
Ernahrung der deutschen Raubvogel und Eulen«, Berlin 1939 og
Y. Hagen: >>Rovfuglene og Vildtpleien«, Oslo 1952. Begge undersø
gelser bygger på et omfattende materiale, der har givet baggrund for
udarbejdelsen af minutiøse byttelister.
I sommeren 1965 gennemførtes en undersøgelse af fødesammen
sætningen hos en enkelt natuglefamilie i Fløjstrup Skov syd for År
hus. Resultaterne af denne undersøgelse falder stort set sammen med,
hvad ovennævnte forfattere har fundet. Men da der på et enkelt punkt
er en betydelig afvigelse, må det være berettiget at publicere følgende.
Undersøgelsesområdet

Undersøgelsen indledtes i slutningen af april 1965 på en lokalitet
ved skovfogedhuset i Fløjstrup Skov syd for Århus. Området omfat
ter mark, skovbryn og blandet skov i et kuperet terræn, der falder let
mod kysten østpå. Fra en kilde i skovens vestligste del føres vandet
ad gravede render og grøfter til kysten.
Skovpartiet indeholder i overvejende grad velafgrænsede gran
plantninger af forskellig alder. Mellem plantningerne findes der om
råder med højstammede bøge- og asketræer, under hvilke der findes
åbent buskads, brombærkrat og græs. Større græsklædte lysninger
findes dog ikke, da der, hvor pladsen har kunnet udnyttes, er plantet
graner. Den yngste plantning findes sydøst for kilden; granerne er
her ca. 1,5 m høje. Umiddelbart syd og øst herfor findes de ældste
plantninger med træer af 10-12 meters højde.
Da området gennemkrydses af skovstier og kørespor, der i store
træk følger grænserne mellem plantninger og buskads, deles skoven
i partier med vekslende tæthed og vegetationshøjde og byder således
stadig på skiftende lysforhold, på læ og dermed på gode jagtforhold
for det natuglepar, der bor på stedet.
Natugleparrets ynglebiotop, der i udstrækning er beregnet til ca.
61/2 ha, er næppe stor nok til at være identisk med deres jagtbiotop.
Parrets jagtterritorium, der omfatter ynglebiotop og jagtbiotop, kan
derfor ikke angives med tilstrækkelig nøjagtighed. Det kan imidlertid
11
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Fig. l. Kortskitse over undersøgelsesområdet. Gylpepladserne er mærket l, 2 og 3.

nævnes, at T. Andersen (DOFT 1961 s . 23) definerer og beskriver
territorier af en udstrækning på 27-50 ha for ynglende natugler, og
at Lindhard Hansen (1963 s. 136) anfører, at man indenfor ca. 50 ha
har fundet fem natuglepar med hver sit »yngleterritorium« - dog
med et fælles jagtrevier på ca. 200 ha.
Materiale og metode

Undersøgelsen er baseret på gylp-indsamlinger i to serier, serie I
fra d. l. 5. 65 til d. 13. 6. 65 med 7 indsamlinger (72 gylp) og serie
II fra d. 8. 9. 65 til d. 19. 10. 65 med 6 indsamlinger (81 gylp). Ma
terialet omfatter således i alt 153 gylp, der fordeler sig efter finde
sted og -dato som anført i tabel l.
Indsamlingerne er foretaget indenfor det på kortet viste område,
der svarer til det centrale parti af ynglebiotopen. De angivne felter
er gennemsøgt under hver indsamlingstur, medens resten af området
er gennemsøgt systematisk nogle få gange i hver serie.
Der er indenfor de nævnte felter fundet så stort et antal gylp, at
det har været berettiget at tale om gylpepladser. Disse pladser er
12

mærket l, 2 og 3, hvilket samtidig angiver den rækkefølge, natugler
ne benyttede dem i.
De spredte fund i Serie II forklares dels ved, at familien nu består
af fire voksne natugler, de to gamle og to voksne unger, dels ved at
tidspunktet for familiens opløsning falder i denne periode. Natugler
ne strejfer nu rundt i hele territoriet og vælger snart et sted at gylpe,
snart et andet.
Inden analysen af gylpenes indhold er deres størrelse, form, farve
og konsistens blevet bestemt og journalført Der er til bestemmelser
ne anvendt de samme kriterier, som i »Fuglegylp« (Natur og Mu
seum 1 956).
Bestemmelsesnøgler til det fundne knoglemateriale er samlet og
udarbejdet efter litteraturstudier, hvorefter de så vidt muligt er kon
trollerede på materiale i Århus Seminariums biologiske samlinger.
Den endelige rubricering af pattedyrene i materialet bygger imidler
tid udelukkende på tandbestemmelser. Fuglematerialet er dog, hvor
det har været muligt, bestemt både efter næbbets bygning og eks
tremitetsknoglernes kaliber.
Der er taget røntgenfotografier af en del gylp for at se, om knog
ledelene under gylpdannelsen skulle være pakket på en bestemt måTabel l
Oversigt over indsamlingerne
Serie I

Plads l

115

17

8/5

15

10/5

3

14/5

5

27/5

5

5/6

13

Plads 2

Plads 3

l

Andetsteds

gylp
-

l gylp

-

-

-

-

13/6

2
8

gylp

3

-

-

Serie II
8/9

7

-

ll/9

11
8

-

-

14/9
27/9

l gylp
5
lO

4

11/10

l

19/10

l

-

-

-

4
3

l

-

-

-

3

-

-

-

5
16

-

l

-

-
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Fig. 2. Gylpeplads nr. 2 i tæt granplantning.

de. Man kunne formode, at lange knogledele blev orienteret centralt
i gylpet, følgende dets længdeakse, ligesom man kunne formode, at
store, uregelmæssige knoglestumper blev anbragt midt i gylpet med
tæt pakkemateriale til alle sider. For at undgå tilfældigheder er flere
af gylpene fotograferet i to på hinanden vinkelrette projektioner. Der
er anvendt tandlægefilm (Ilford Standard nr. 3 S Occlusal) til alle
røntgenoptagelser.
Alle gylp er grundigt tørrede inden fotografering og nærmere un
dersøgelse.
Gylpenes udseende og opbygning

Natuglens gylp angives (Helms 1901) normalt at være valseformet
eller krumt cylindrisk. Længden angives til 30-70 mm, tykkelsen til
20-25 mm.
14

Fig. 3. Parti nordvest for kilden. Helt i baggrunden gylpeplads nr. l.

I det her behandlede materiale er den oftest journalførte beteg
nelse for formen: cylindrisk eller valseformet. Gennemsnitsmålene for
gylpene fremgår af tabel 2.
Der blev i alt kun fundet 8 gylp (5,2 °/o) med en længde på 50-59
mm, og kun et gylp målte 60 mm. Længden af de fundne gylp fal
der således indenfor de tal, der opgives i litteraturen. Det samme er
tilfældet med tykkelsen, idet 16 gylp ( 10,4 °/o) havde en diameter på
25-29 mm, og kun 10 gylp (6,5 °/o) havde en diameter på under
15 mm.
Hovedindtrykket bliver da, at gylpene er fundet som korte cylin
der- eller valseformede klumper. Røntgenbillederne fig. 6 giver imid
lertid på instruktiv måde en forklaring herpå, idet man på billedet ty
deligt ser en opdeling af gylpets indhold i to næsten adskilte dele.
Der må således under gylpdannelsen være foregået en segmentering
af knoglematerialet Da denne segmentering imidlertid kun er anty15

Fig. 4. Gylp efter musemåltid (øverst) og fuglemåltid (nederst).

det i gylpets overflade, må det antages, at det perifere pakkemate
riale under passagen gennem spiserør og svælg modelleres hen over
de tynde steder på gylpet, således at det kan afleveres jævnt og glat.
At det omtalte gylp ikke er gået i stykker, da det ramte skovbun
den, må betragtes som et heldigt tilfælde. Var gylpet faldet fra hin
anden, ville det være blevet fundet som to valseformede klumper på
ca. 29 mm i længden· og 22 mm i tykkelsen.
Formodningen om en indre organisering af knoglematerialet i gyl
pene har ikke kunnet bekræftes. Røntgenoptagelserne viser alle, at
knogler og andet materiale ligger uordnet mellem hinanden. Dog er
det sådan, at knogler, der er længere end spiserørets maximale diame
ter, bringes til at ligge på langs i gylpet, men uden nødvendigvis at
følge dets længdeakse parallelt.
Tabel2

Gylpenes gennemsnitsmål

16

min.

max.

gennemsnit

Længde i mm

18

60

35,3

Tykkelse i mm

11

28

21,0

Gylpenes indhold

Der er til undersøgelsen analyseret ialt 153 gylp, der er fordelt med
72 gylp i serie I og 81 gylp i serie II.
Serie l indeholdt 102 bestemte hvirveldyr. Hertil kommer dog dele
af 30 ikke sikkert bestemte pattedyr og 5 ikke sikkert bestemte fugle.
Det samlede knoglemateriale omfatter således dele fra ialt 137 hvir
veldyr. Deraf udgør de 30 ikke sikkert bestemte pattedyr 21,9 Ofo,
medens de 5 ikke sikkert bestemte fugle udgør 3,6 Ofo. Der blev fun
det kitindele af forskellige insekter i 7 gylp og regnormebørster i 2
gylp. Af insekterne har kun ganske få kunnet bestemmes. Der har så
ledes været tale om et antal løbebiller (Carabus sp., Pterostichus sp.),
skarnbasser (Geotrupes sp.) og en enkelt ådselsgraver (Necrophrus
investigator).
Serie II indeholdt 179 bestemte hvirveldyr, dele af 22 ikke sikkert
bestemte pattedyr og 13 ikke sikkert bestemte fugle. Der har således
været tale om knoglerester af ialt 214 hvirveldyr. De 22 ikke sikkert
bestemte pattedyr udgør 10,3 Ofo af samtlige 214 hvirveldyr, medens
de 13 ikke sikkert bestemte fugle udgør 6,1 Ofo. I denne serie har in
sekter været repræsenteret i 13 gylp med kitindele eller hele lemmer.
Der var løbebiller (Pterostichus sp.), skarnbasser (Geotrupes sp.) og
4 gedehamse (Vespa silvestris).
Det endelige resultat af begge indsamlingsserier er opstillet i tabel
3, der viser den samlede bytteliste for den pågældende natuglefami-

Fig. 5. Røntgenfotos af gylp efter musemåltid (t.v.) og fuglemåltid (t.h.)
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Fig. 6. Røntgenfotos af gylp efter musemåltid. Den omtalte segmentering ses
især i billedet til venstre.

lie. I alt omfatter den 351 hvirveldyr, hvilket giver 2,3 byttedyr pr.
gylp. Insekterne figurerer ikke i udregningen af disse tal, da deres an
tal ikke kan angives nøjagtigt.
Blandt fuglene i materialet kunne følgende bestemmes, da der bå
de fandtes kranium, typiske skeletdele og endog intakt farvede fjer i
de pågældende gylp: Bogfinke (Fringilla coelebs), Skovspurv el. Grå
spurv (Passer domestictts eller montanus), Grønirisk (Chlor·is chloris),
Dompap (Pyrrhula pyrrhula), Solsort (Turdus memla), Sangdrossel
(Turdus philomelos). Sandsynligvis er nogle af de ubestemte fugle
Ringdue (Columba palumbus) og Musvit (Parus m afor), da der flere
gange under indsamlingerne er fundet plukninger af disse fugle.
Diskussion

Til sammenligning med Fløjstrup-uglernes bytteliste (tabel 3) er
der udarbejdet en oversigt over indholdet af hvirveldyr i natuglegylp
fra de fire større undersøgelser, der er nævnt i indledningen (tabel 4).
Det fremgår heraf, at den eneste væsentlige forskel på resultaterne af
disse undersøgelser og nærværende er det forholdsvis større indhold
af fugleknogler i Fløjstrup-uglernes gylp. Dette forhold må sikkert ses
i relation til, at området ved Fløjstrup er særdeles rigt på mindre fug
le. Natuglerne diskriminerer tilsyneladende ikke i deres fødevalg, men
tager alle hvirveldyr af passende størrelse suppleret med insekter,
18

Tabel 3
Oversigt over knoglematerialet i de indsamlede gylp

0/o

Antal
Skovmus

(Apodemus sylvaticus)

95

Halsbåndmus

(A podemus flavicollis)

2

:Markmus

(M ierottiS agrestris)

Syd-markmus

(Microtus am. cimbr.)

Rødmus

(Clethr. glareolus)

Smågnavere ialt (Rodentia)

38

l
41
50,4

177

Alm. spidsmus

(Sorex araneus)

Vandspidsmus

(Neomys fodiens)

2

Muldvarp

(Talpa eumpaea)

9

25

Insektædere ialt (Insectivora)

36

10,3

Ikke sikkert bestemte pattedyr

52

14,8

Pattedyr ialt

(Mammalia)

Finker

(Fringillidae)

Drosselfugle

(Turdidae)

Ikke sikkert bestemte fugle

265

75,5

46

13,1

7

2,0

22

6,3

Fugle ialt

(Aves)

75

21,4

Frøer ialt

(Ranae)

ll

3,1

351

100,0

Hvirveldyr ialt

regnorme og andre invertebrater i mindre antal. Natuglernes bytte
liste afspejler således ikke blot områdets fauna af mindre hvirveldyr
rent kvalitativt, men også i nogen grad kvantitativt.
Uglerne er dog i deres jagtmetode mest indstillet på at tage bytte
på jorden. Derfor vil smågnaverne sikkert altid udgøre den største
part af det nedlagte bytte. Det noget større indhold af fugle i Fløj
strup-uglernes gylp rokker således ikke ved det almindelige syn på ug
lernes fødevaner. De er fortrinsvis musejægere, og deres betydning i
naturen må bedømmes ud fra den kendsgerning.
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Tabel 4
Natuglernes bytteliste efter forskellige undersøgelser

0,2 Ofo

Helms 1901

84,2 °/o

1,8 Ofo

13,8 Ofo

Uttendorfer 1939

65,1 Ofo

5,3 Ofo

13,9 Ofo

3,5 Ofo

Hagen 1952

58,4 Ofo

13,3 Ofo

9,2 Ofo

16,7 Ofo

Andersen 1961

81,0 Ofo

9,5 Ofo

7,9 Ofo

1,6 Ofo

OOfo

Fløjstrup-uglerne 1965

50,4 Ofo

10,3 Ofo

21,4 Ofo

14,8 Ofo

3,1 Ofo

12,1 Ofo
2,3

°/o
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Anmeldt'lse

Rennie Bere: V/ild ani.mals in an African national park. 96 sider, 6 dobbelt
tavler med fotografier. Pris : 18 sh. Andre Deutsch. London, 1966.
Forf. havde overopsyn med Ugandas nationalparker 1954-60, og herfra samt
fra tidligere år i Afrika stammer grundlaget for denne bog. Forf. fremhæver
de foranstaltninger, der er truffet med henblik på bevaring af denne verdensdels
vilde fauna; men der må planlægning og fremsyn til. Det er ikke nok at holde
krybskytteriet under kontrol; man kan også tvinges til at gribe ind. over for dyre
arter, som man ønsker at hæge om, men hvis tilvækst på grund af fredningen er
blevet større, end ernæringsmulighederne kan bære. I de forskellige kapitler be
handles navnlig de i teknisk henseende vigtigste dyrearter som elefant, næsehorn,
flodhest, giraf, bøffel, løve o. s. v.; aberne er omtalt sammen med nogle >>less
familiar animals« som jordsvin og hulepindsvin. Forskellige fugle og krybdyr er
også nævnt; men hoveelvægten er lagt på storvilelet Stilen er lidt tung; men
teksten giver talrige gode oplysninger, der er tilvejebragt af en mand med rige
B. Løppenthin.
erfaringer vedrørende jagt og fredning i Afrika.
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Økologiske undersøgelser i nogle østjyske vandløb
3. Vandløbsbillers udbredelse og biologi
Af Bent Lauge Madsen
( Københavns Universite ts Ferskvan dsbiologiske Labo ratorium, Hillerød)
\Vith an Engl ish summa ry

I denne artikel omtales nogle biller af familierne Dytiscidae, Gy
rinidae, Hydroptilidae, Helodidae og Elmintidae fra vandløb, der er
beskrevet i to tidligere artikler (Madsen 1961, 1963).
Der indledes med en redegørelse for arternes udbredelse i vandlø
bene, habitaten beskrives og forskellige biologiske forhold omtales.
Vedrørende beskrivelse af biotoperne henvises til de to tidligere artik
ler.
En kort omtale af de to begreber biotop og habitat vil måske være
berettiget. Ofte anvendes de to ord synonyme. Jeg mener imidlertid,
det er nyttigt at skelne mellem dem på følgende måde:
Ved biotop forstås et område med ensartede miljøfaktorer. Bioto
pen bestemmes ved undersøgelse af de kemiske og fysiske faktorer.
Ved habitat forstås det sted, hvorpå arten lever. Habitaten bestem
mes altså ud fra observationer over artens forekomst.
Efter afsnittet om arternes udbredelse kommer en redegørelse for
nogle forsøg, der er udført med en del af de fundne arter. Resulta
terne fra disse forsøg skulle bidrage til forståelsen af nogle af de for
hold, der bestemmer en arts udbredelse.
Til slut foretages en sammenligning med resultater fra andre un
dersøgelser.
Arbejdet er udført på Silkeborglaboratoriet, Virklund. J eg vil gerne
her bringe professor Dr. Kaj Berg, min tak for særdeles gode og frie
arbejdsforhold. K. J. Siewertz Poulsen takkes for værdifuld teknisk as
sistance og Olav Elvang for kritik af manuskriptet.
Udbredelsen

Tabel l viser antallet af arterne på de forskellige lokaliteter, hvor
der er foretaget omtrent lige mange indsamlinger. De er besøgt på
samme årstider, og der er anvendt samme teknik, ketsjning ved bred
den og afpilning af sten. Usikkerhed knytter sig til stenfaunaens kvan
titative angivelse. Det er på visse årstider meget vanskeligt at få fat på
en sten i større åer som Gudenå ved Åbro, mens der aldrig er vanske
ligheder forbundet dermed i de små bække, hvis stenfauna derfor
kvantitativt kan komme til at dominere over de større åer.
Tabellen viser, at der er både kvantitative og kvalitative forskelle
på billefaunaen i de forskellige vandløb. Mens de kvantitative forskel
le i nogle tilfælde kan henføres til indsamlingsteknik, har de kvalita
tive økologiske årsager, der enten ikke eller kun delvis er kendt.
21
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Tabel l
Oversigt over materialets talmæssige fordeling på arter og lokaliteter. The number of specimens of different species on
the localities (bred
bank, sten
stone).
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En overskuelig fremstilling af forekomsten af arterne i de forskel
lige vandløb er givet i figur l . Her er arealet proportionalt med an
tallet af dyr fundet på pågældende lokalitet, mens cirkeludsnittene
med de forskellige signaturer giver hver arts procentmæssige andel i
forekomsten. De kvantitative forskelle fremgår således af cirklernes
størrelse, de kvalitative af cirklernes inddeling.
Demnectes sanmarki Sahlb. er især talrig i Granslev å i Haurum
skov og i Garverbæk. Den er typisk for bække med stærk strøm og
grusbund. Imago kan findes inde ved bredden, især på rødder af el,
på pæle o.lg. Åbenbart er der her både passende læ og et sikkert fæ
ste. Desuden kan den findes i gruset på roligere steder.
Demnectes depressus Fabr. er kun fundet i åer over en vis størrelse.
Her træffes den under brinkerne eller i den submerse vegetation,
især Elodea.
Demnectes duodecimpustulatus Fabr. er fundet de samme steder
som den foregående art, men i mindre antal.
Piatambus maculatus L. er talrig i bredvegetation, en biotop, der i
de undersøgte vandløb er stærkt udviklet i Gudenå ved Åbro og i Lil
leåen. Den kræver sikkert områder med strømlæ. I Granslev å er kun
fundet ganske få eksemplarer. Her er hverken bredvegetation eller ro
lige bugter. Larven træffes i vinterhalvåret.
Ilybius fuliginosus Fabr. findes sammen med Platambus macula.tus
i de større vandløbs bredvegetation. Forekomsten af disse to arter er
i overensstemmelse med resultaterne fra en tidligere undersøgelse
(Madsen 1956). I dette arbejde er omtalt forekomsten af Aga.bus pa.
ludosus Fabr. i små bække. Denne art er ikke fundet i de vandløb, der
er omtalt i nærværende arbejde. Strømmen er sandsynligvis for stærk.
Orectochilus villasus Mi.iller lever som imago på vandoverfladen på
steder med bredvegetation. Om dagen kan den findes helt inde ved
eller oppe på bredden. Om natten er dyret meget aktivt. I lyset fra en
lommelygte kan man se sværme af dem fare over vandoverfladen.
Denne udprægede døgnrytme skal sikkert ses i forbindelse med dette
dyrs føde, der består af insekter fanget i vandhinden. Netop om nat
ten findes her store mængder, dels nyklækkede, der ikke kan komme
fri af vandhinden, dels sværmende og æglæggende insekter, der er
fanget af vandhinden. Larven findes især på grusbund.
Hydraena gracilis Germ. er fundet på rene sten i bække. Der er al
drig tale om et stort antal. Den mest regelmæssige forekomst er i de
to stenede skovbække Kvitbæk og Tjærbæk. Bækkene er meget ens
artede, så de må have visse miljøfaktorer fælles, som tilfredsstiller ar
tens livskrav. Men spørgsmålet om, hvilke faktorer, der er de afgø
rende, kan kun løses, når man får kendskab til de enkelte stadiers øko
logiske krav.
Anaca.ena globulu.s Payk. er kun fundet i de tynde vandhinder, der
dækker sten og plantevækst i kildeområdet i Haurum skov. Den hører
til den hygropetriske fauna.
23

N

1

lilleå

D. smwwrki
D. depressus + D.
P.

mnculatus +
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Fig. l. Billernes udbredelse i vandløbene. Cirkelarealet er proportionalt med an
tallet af fundne dyr, mens arternes procentmæssige andel heraf fremgår af cir
kelinddelingen. Kvitbæk er udeladt.
The distribution af the beetles in the streams. The area af lhe cireles indicates the number af
specimens found, while the species composition is indicated by the division of the circles.
Kvitbæk is not shown.
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H elodes minuta L. har ligesom den foregående art sin hovedfore
komst i kildeområdet, hvor den træffes både på sten og i plantevækst
(Berula). Den er knyttet til områder med lav og konstant vandstand.
Hyppigst på sten, der når op over vandoverfladen. I den lille bæk
Skovkilden er den også almindelig, men er ellers sjælden i større
vandløb. Fundene herfra er alle enkeltfund og fra bredvegetation. Ar
ten skulle kunne leve i K vitbæk, der netop rummer en mængde sten,
som rager op over vandoverfladen. Imidlertid er dette ikke en kon
stant tilstand, da periodevis højvande dækker stenene. Her har vi et
eksempel på nødvendigheden af at følge miljøfaktorerne på en biotop
gennem længere tid. En art kræver en bestemt kombination af miljø
faktorer. Hvis en af disse miljøfaktorer ændrer sig til en for arten kri
tisk værdi, selv for en kortere tid, er artens eksistensgrundlag forsvun
det. Det ret store antal H. minuta, der er fundet i Kvitbæk, er alle fra
en stor sten helt inde ved bredden. Arten træffes aldrig på sten ude i
strømmen.
H elodes marginata Fabr. er fundet i nogle få eksemplarer i Skovkil
den, hvor den løber gennem tæt granskov.
Elmis maugei Bedel er knyttet til sten i bække og åer. Fundene ty
der på, at bækkene skal være over en vis størrelse, før E. maugei træf
fes. I Skovkilden findes den ikke, men der er fundet få eksemplarer i
en lidt større bæk ved Torup skov. Stor er forekomsten i Granslev å
og i Lilleåen. Både larver og imagines træffes på stenene i strømmen.
Larven har en helt flad underside med sideudvækster, så den kan få
nær kontakt med underlaget. At arten totalt mangler på stenene i Gu
denå ved Åbro antyder, at den kræver vandløb under en vis størrelse.
Længere oppe i Gudenåen ved Klostermølle og Bredstenbro træffes
den i stor mængde på stenene.
Lathelnds volckmari Panz. er fundet i få eksemplarer på sten i
Granslev å. Den mest regelmæssige forekomst er i de to ensartede
skovbække Kvitbæk og Tjærbæk, hvor imago lever på stenene. Larven
træffes i sandbunden. Den cylinderformede krop er en tilpasning til
dette substrat.
Li-lnnius tuberculattls Muller er kun fundet på sten i Gudenå ved
Åbro, hvor den er den eneste art. Tilsyneladende kræver den vandløb
af en vis størrelse . Den er fundet i Gudenåen længere nede (Stavn
strup), men aldrig oppe, hvor åen er mindre. I Suså (Berg 1948) er ar
ten imidlertid fundet i vandløb, der er væsentlig mindre end Guden
åen. Igangværende undersøgelser skal vise, om grunden til den sær
lige udbredelse skal søges i vandmængden, i temperaturforholdene el
ler måske i stenenes belægning med slam og detritus.
Respiration

Mange vandinsekter er afhængige af en fri vandoverflade, når re
spirationsluften skal fornyes. Det gælder mange vandkalve og de fle
ste vandtæger. De har med sig i vandet en luftboble, der dels tjener
25
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Fig. 2. Fordelingen af biller, der lever på subakvatiske sten.
Distribution of beetles living on subaqatic stones.

som luftreservoir, og dels kan fungere som fysisk gælle, idet den kan
optage ilt, der er opløst i vandet. l boblen er der ca. 20 °/o ilt og 80 °/o
kvælstof. Eller udtrykt på en anden måde : iltens partialtryk er 0,2 at
mosfære, mens kvælstoffets er 0,8 atmosfære. Når iltens partialtryk
bliver mindre end partialtrykket af den i vandet opløste ilt, vil der dif
fundere ilt fra vandet ind i boblen.
Idet ilt forsvinder fra boblen ved respiration, erstattes den af kul
dioxyd, der straks diffunderer ud i vandet. Herved stiger kvælstoffets
procentmæssige andel af luftboblen, dets partialtryk stiger, så det ikke
længere er i ligevægt med kvælstoffet, der er opløst i vandet. Der sker
da en uddiffundering af kvælstof; boblen bliver mindre og mindre, og
derved svinder evnen til at optage ilt fra vandet. Kan dyret ikke kom26
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Fig. 3. Akvarium anvendt ved respirationsforsøgene. Injectoren til venstre an
bringes i netrøret.
Aquarium uscd in the respiration experiments. The injector to the left is placed in the
grid tube.

me til vandoverfladen og hente en ny luftboble, dør den af iltmangel.
Dette fænomen benævnes egeeffekten og er undersøgt af Ege (1915)
og Popham (1962).
Visse insekter er på særlige områder af kroppen forsynet med en
uhyre mængde specielt udformede mikroskopiske hår, der mekanisk
fastholder luftlagets kvælstof og dermed sikrer dyret en permanent fy
sisk gælle, som ilten diffunderer ind i. Denne særlige form for fysisk
gælle kaldes plastron. Det vil føre for vidt her at gå nærmere ind på
emnet, men interesserede henvises til en oversigtsartikel af den ene af
de forskere, der har undersøgt organet (Thorpe 1948).
Insekter med plastron er blevet uafhængige af overfladen. De er i
stand til at være neddykkede i iltholdigt vand hele tiden. Plastron er
påvist hos blandt andet dybvandstægen Aphelocheirus aestivalis
Fabr. og billen E . maugei.
Biller, der er udsat for strøm, kan have særlige problemer med for
nyelse af luften. Skal de til overfladen, mister de den faste forbindelse
med bunden og kan blive revet med af strømmen.
En undersøgelse over respiration hos nogle biller fra de undersøgte
vandløb har vist en pæn tilpasning til de forhold, de lever under. Bil
lerne anbringes i det apparat, der er skitseret på figur 3. Adgangen til
overfladen er hindret af nettet, men iltmængden i kammeret ændres
ikke. Akvariet gennembobles med luft, og vandet i kammeret udskif
tes med en simpel injector. Ledes en svag luftstrøm gennem injecto27
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Fig. 4. Overlevelsestid ved neddykning i akvariet fra fig. 3. Den kraftige linie
angiver forsøgsgruppens overlevelse, den stiplede linie angiver overlevelse hos
kontrolgruppen. En fyldt cirkel angiver, at forsøget er afbrudt.
Thc survivat of animals submergcd i n the aquarium from fig. 3. The heavy line indientes
survival of the experimental group, the dotted line indientes survivat of the control group.
A filled circle indientes the experiment is i ntcrrupted.

ren, føres vand op gennem røret, og frisk vand går ned gennem nettet.
Akvariet er styret af en køle- eller varmetermostat, så temperaturen
svarer til den temperatur, dyret i naturen lever under.
Hvert forsøg er ledsaget af en kontrolgruppe af dyr under samme
betingelser som forsøgsdyrene, men med adgang til den fri vandover
flade. I respirationskammeret er anbragt et passende substrat samt
føde til dyrene. Med regelmæssige mellemrum kontrolleres, om dy
rene i respirationskammeret er levende. Der kan være visse vanskelig
heder forbundet med afgørelse af, om et forsøgsdyr er levende eller
dødt. Især når det drejer sig om så træge dyr som larver af Helodes.
Dersom et dyr ikke bevægede sig ved berøring med en nål, blev det
anset for at være dødt.
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I figur 4 er vist resultater fra respirationsforsøg udført med 6 arter.
På figurens abscisse er anført tiden i timer. Bemærk, at der er anvendt
en logaritmisk skala. Diagrammet viser, hvor stor en procentdel af dy
rene, der er i live til de på abscissen afsatte tider. Kontrolgruppen er
vist med stiplede linier.
D. sanmarlci og D. depressus har i alle forsøg vist sig at være uaf
hængige af adgangen til den fri vandoverflade i længere tid. Den
maximale neddykningstid er ikke kendt, men i de forsøg, der er ud
ført, har de været helt usvækkede efter forsøgets afslutning, så mulig
vis er de helt uafhængige af overfladen� Fra litteraturen er intet an
ført om en særlig respirationsmekanisme som f. eks. plastron. De to ar
ters respirationsforhold kan ses som en tilpasning til deres habitater.
De vil på grund af strømmen have vanskeligt ved at komme til over
fladen uden fare for bortskylning.
P. macttlatus har i forsøgene ikke været i stand til at overleve, når
den ikke har adgang til vandoverfladen. I løbet af få timer er forsøgs
dyrene døde. Kontrolgruppen med adgang til fri overflade var usvæk
ket efter to døgns forløb. Arten er knyttet til områder med bredvege
tation, der når op over overfladen. Her er så meget strømlæ, at den
kan nå overfladen med regelmæssige mellemrum uden fare for bort
skylning.
H. minuta-larven er ligesom den foregående art heller ikke i stand
til at overleve neddykket. I fig. 4 er vist resultater fra to forsøg. Begge
forsøgsgrupper er døde længe inden forsøgets afslutning, hvor kontrol
gruppen var usvækket. De er dog i stand til at overleve i længere tid
end P. maculatus .. H. minuta's habitat er først og fremmest sten, hvis
overside ikke er dækket af vand. Desuden træffes den i plantevækst,
der når op over vandet. Den har således fuld adgang til den fri vand
overflade.
E. mau.gei og L. volckmari er begge uafhængige af overfladen. Som
før anført er der hos Elmis påvist plastron. At dømme efter det tynde
luftlag, der beklæder Lathelmis på bestemte dele af kroppen, har den
ne art sikkert også plastron. Arternes tilpasning til habitaten, sten i
strømmende vand, er betinget af, at deres respiration er helt uafhæn
gig af den fri vandoverflade.
Strømmens betydnin g

Den miljøfaktor, der har afgørende betydning for vandløbsdyrenes
udbredelse, er strømmen. Dyr, der lever i vandløb, skal på en eller an
den måde modstå strømmens virkning.
Nogle af de her omtalte biller søger læ i den tætte bredvegetation.
Det gælder f. eks. P. maculatus og I. fuliginosus.
I den stærkt strømmende Granslev å har vi en stor forekomst af to
arter med hver sin habitat (fig. 5). Det er D. sanmarld, der overvejen
de findes ved bredden på elletræernes rødder, og E. maugei, der fin
des ude på stenene i strømmen.
29

D. samnarld
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L. volckman
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D. sanmarki

Fig. 5. Billernes habitater i Granslev å .
The habitats of the beetles in Granslev å .

D . sanmarki må henregnes til den svømmende type. Dens bygning
viser ikke træk, der i særlig grad er en tilpasning til strømmen. Den
har kun chancer for at klare sig i strømmen ved at opholde sig i områ
der med nogen strømlæ og muligheder for et solidt fæste.
E. mau.gei kryber rundt i stenenes revner, hvor den holder sig fast
med sine lange kløer. Larven er som før omtalt meget flad på under
siden og kan trykke sig tæt til underlaget.
Også imago af L. volckmari er fundet på stenene, hvor den foregå
ende art lever. Den er ligesom E. maugei af den krybende type, der
kan holde sig helt nede ved stenoverfladen. Den forekommer dog of
test på stenens nedre kanter. Larven viser ikke nogen tilpasning til liv
i strøm. Den er cylinderformet og lever i sandbund.
Der er gennemført nogle eksperimenter med de tre arter i et strøm
akvarium af plexiglas. Vand ledes ind i den ene ende og ud gennem et
net i den anden ende. På bunden er limet små plexiglasstykker 20 mm
brede og med 20 mm's mellemrum. Det får således en bund med re
gelmæssige fordybninger på ca. 5 mm's dybde. For at gøre bunden ru
er der med lak limet et fint sandlag fast.
De tre arter placeres i strømakvariet uden strøm. Strømmen under
forsøget er ca. 35 cm pr. sek. Efter nogen tids forløb undersøges dyre
nes positioner i akvariet. Der noteres, hvor mange, der sidder på bun
dens forhøjninger, i fordybninger, og hvor mange der er skyllet til ud
løbsnettet.
Forsøg er udført med 91 D. sanmarki, 141 E. maugei, og 20 L.
volckmm·i.
Resultaterne fra forsøgene er vist grafisk i fig. 6. Under de givne
forsøgsbetingelser har D. sannwrki de dårligste muligheder. Det stør30
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Streamtank experiments with imagines of three species from Granslev
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å. A:

ste antal skylles bort. Den har ikke passende læ eller substratsområ
der.
Forholdene passer derimod de to andre arter; der kan opholde sig
både på profilernes overside og i fordybningerne mellem profilerne.
Der synes dog at være en vis forskel på fordelingen af E. maugei og
L. volckmari, idet den sidste art oftest er observeret siddende i for
dybningerne mellem profilerne.Dette er også i overensstemmelse
med forekomsten i naturen. Muligvis hænger denne forskel mellem de
to arter sammen med deres forskel i størrelse.
Forsøg over de to arters strømresistens synes at bekræfte dette. I en
smal strømrende af plexiglas, hvis bund er beklædt med sandskorn,
måltes den strømhastighed, der var stærk nok til at rive dyrene med.
Strømhastigheden er målt 5 mm over bunden.
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Resultaterne, der er vist i fig. 7, skal ikke fortolkes således, at E.
maugei kan modstå en større strømhastighed end L. volckmari, men
derimod, at den er bedre beskyttet mod strømmen. Fra hydradyna
mikken er kendt, at strømmen aftager meget stærkt i laget lige over
bunden (grænselaget). Ved en given strømhastighed målt f. eks. 5 mm
over bunden, vil den lille art E. maugei befinde sig i en strøm, der er
væsentlig mindre end den strøm, der virker på den store art, L. volck
mari.
At D. sanmarld foretrækker læområder er tydeligt illustreret i fig. 8,
der viser placeringen af arten i et strømakvarium beskrevet andet
steds (Madsen 1967). Heri veksler gode læforhold med strømekspone
rede steder. Desuden er der snævre revner, dyrene kan kravle ned i.
Figuren visei· resultatet fra 4 forsøg med henholdsvis 29, 26, 29 og 25
dyr. Variation mellem forsøgene er antydet med de lodrette streger
øverst i søjlerne.
Sammenlignin g med andre undersøgelser

Der foreligger fra de senere år flere arbejder, hvori udbredelsen af
biller i vandløb er omtalt.
Illies (1950) har givet en oversigt over billefaunaen i Fulda, en bi
flod til Weser. I den øverste stærkt strømmende del med grus og sten
bund findes Lathelmis perrisi, L. volclonari, E. maugei, L. tu.bercula
tus samt H. gracilis blandt de dominerende arter. Mængden af H. gm
cilis aftager ned gennem floden, mens mængden af L. tuberculatus til
tager.
Længere nede, hvor der er højere plantevækst, træffes bl. a. P. ma
culatus og I. fuliginosus. D. duodecimpustulatus er typisk for mud
dm·bund, men den træffes også i plantevæksten. Sammen med denne
art findes Deronectes elegans (P), der muligvis i Mellemeuropa vika
rierer for D . depressus. Disse to arter anses af nogle forfattere for at
være racer af samme art. D. elegans er den sydlige form, D. depressus
er den nordlige form (Franck 1935).
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Fig. 8. Strømpreferens hos D. samnarki. I
strømakvariet har arten mulighed for at
placere sig i strøm (A), i læ (B) og i revner
(C). Den kraftige streg angiver variationen
mellem fire forsøg.
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Current-preference by D. sanmarki. In the stream
tank the species is offered piaces with current (A),
deadwater (B) and crevices (C). Black line indicates
variation betwecn four cxperiments.
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I de to schlesiske floder Lucina og Moravka (Riha 1959) træffes L.
perrisi, E. maugei og H. gracilis i den stenede og grusede øverste del.
Deres mængde aftager i de nedre dele, mens mængden af L. tubercu
latus, P. maculatus og O. villasus tiltager.
I Suså (Berg 1948) er L. tuberculatus vidt udbredt, men dog sjæl
den i de små vandløb. E. maugei og P. maculatus træffes i hele vand
løbssystemet.
I Ceret, en få km lang flod i Frankrig, er billefaunaen fra sten ret
ensartet i de forskellige dele (Berthelemy og Ciavel 1961). Forfatter
ne mener, det skyldes de ret ensartede termiske forhold.
Steffan (1963) har gjort opmærksom på et par interessante træk i
udbredelsen af mellemeuropæiske vandløbsbiller. Han har undersøgt
i alt 22 arter, bl. a. af slægterne Lathelmis, Elmis og Limnius.
For det første viser Steffan, at udbredelsen er i overensstemmelse
med Monards princip: Har en slægt flere arter, findes disse ikke på
samme sted til samme tid. Hver art okkuperer hver sit afsnit af vand
løbssystemet. Grundige mikromorfologiske undersøgelser har godt
gjort, at det som regel ikke er de nærmest beslægte-de, der afløser hin
anden ned gennem et vandløb. De er således næppe udviklede i bio
topen fra en oprindelig art (autogenese). Snarere er der tale om, at ar
terne, der afløser hinanden ned gennem et vandløb, er af vidt forskel
lig zoogeografisk oprindelse. Den nuværende udbredelse skal sikkert
ses på baggrund af de store klimatiske og landskabsmæssige foran
dringer, der er sket i kvartærtiden.
Steffan påviser desuden, at hver slægt har sine største arter knyttet
til de øverste dele af et vandløbssystem, mens de mindste arter er
knyttet til de nedre dele.
Dette, mener Steffan, er en tilpasning til de termiske forhold. I de
sommerkolde øvre dele findes slægtens store arter, i de sommervarme
områder findes de små. Dette forhold skulle svare til den for pattedyr
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gældende Bergmanske regel: En slægt, der har arter både i kolde og i
varme egne, har de største arter i de kolde egne. De store arter har en
mindre varmeafgivelse til omgivelserne, da de sammenlignet med de
små arter har lille overflade i forhold til vægten.
Ud fra de foreliggende undersøgelser over biller i vandløb kan vi
konstatere så mange fællestræk, at der sikkert er realitet i det beskrev
ne udbredelsesmønster. Dette kommer tydeligst frem hos de arter, der
er i stand til at leve på subakvatiske sten (fig. 2). De kan leve her, for
di deres respiration er uafhængig af en fri vandoverflade. Derimod
mangler man fuldstrendig grundlag for at kunne forklare forskellene
på de pågældende arters udbredelse og deres kausale binding til ha
bitaterne.
I mange tilfælde, hvor forfatterne har forsøgt at forklare en arts
kausale binding til en habitat, hviler forklaringen ofte på postulater
og cirkelslutninger. Hvad man mangler er først og fremmest viden om
de forskellige arters autøkologi, og det kan kun opnås ved grundige og
veltilrettelagte eksperimenter. Desuden er kendskabet til miljøet på
habitaterne alt for ringe. De miljøfaktorer, man har målt, er i højere
grad bestemt af, at de er let målelige end af, at de er af økologisk be
tydning. Det gælder ikke blot for biller, men så godt som alle andre
vandløbsdyr.
Den her foreliggende undersøgelse er kun et ringe bidrag til for
klaringen på arternes habitatbinding. Fremtidige kritiske eksperimen
ter og undersøgelser over arterne i alle stadier vil forhåbentlig give en
mere fyldestgørende forståelse af de udbredelsesregulerende faktorer.
Summary
This paper contains information on same water beetles confined to streams de
scribed in two earlier papers (Madsen 1961, 1963).
The distribution of the beetles is seen in table l and on the map fig. l. Here
the areas of the circles· are proportional to the number of beetles found and the
signatures refer to the number of each species proportional to the total number
from the Joeali ty.
Deronectes sanmark-i has a restricted distribution. It is common in gravelly
brooks where it is found most commonly on the Alnus roots along the banks. The
larva is found on the mud flats.
Deronectes depressus and D. duodecimpustulatus are found in larger streams,
where they occur in the submerged vegetation (Elodea) and under the banks.
Piatambus maculatus and Ilybius fuliginosus are very common in the larger
streams in the emergent bank vegetation, where there is more or Jess slackwater.
Orectochilus villasus is an inhabitant of the water surface. I t is common arnangst
the bank vegetation of large streams. It is a night-active insect, resting on or near
the bank by day.
Hydraena gracilis is found on stones in brooks. The regular occurrence is in
two stony brooks about 1.5 m wide fiawing through woodland.
Anacaena. globulus is confined to the water film on stones in springs.
Helodes minuta. is found on stones and in vegetation in springs and streams
where the water level is low and constant. The large calleetion from Kvitbæk is
all from one stone near the bank.
El-mis maugei occurs mainly on stones in streams. It is never found in the !arg
est stream Gudenå at Abro, nor is it found in the smal! brook Skovkilden.
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Lathelmis volckmari is distributed mainly in the two stony brooks, where also
Hydraena gracilis has its highest incidence.
Umn-ius tuberculatus is found only on stones in the !argest stream Gudenå at
Abro, where it is the only beetle from stones.
Independence of the water surface in the mode of respiration is an important
adaptation to life in fiawing water.
In the apparatus shown in fig. 3, beetles were submerged in oxygen-saturated
water at normal temperatures. Fig. 4 shows how long the beetles were able to
survive submerged (the time scale is logarithmic). The ordinate inelicates the per
centage of animaJs surviving. A filled circle inelicates that the experiment is stop
ped.
D. sanmarki, D. depressus, E. maugei and L. -volckmari are able to survive
submerged for at least several days. In all experiments no animaJs showed signs
of weakness after the end of the experiments.
These four species are all found in piaces where they would be swept away by
the current if they had to go to the surface for respiration.
P. maculatus is dependent on a free water surface, it can only survive a short
time submerged. This agrees with its habitat, arnangst the emergent bank vegeta
tion, where the CUITent is slow.
Also the larva of H. minu.ta eannot survive submerged for long time; in nature
it is restricled to plants or stones with surfaces exposed to the air.
A few experiments have been done with imagines of three beetles from Grans
lev å. They are D. samnarki, E. maugei and L. -volckmari. They are distributed in
the stream as shown in fig. 5. In a stream tank with a perspex base roughened
with fine sand and with 5 mm wide X 20 mm long groaves across the tank, but
without any shelter along the sides, E. maugei and L. volckmari were able to
withstand the current, whilst D. samnarki was swept away.
The results are shown in fig. 6. D. sanmarki was swept to the screen at the out
let. Most E. maugei were on the bottom, but not in the grooves, whereas most
L. -volckmari were in the grooves. Owing to its larger size L. -volckma·ri can more
easily be swept away by the current than E. maugei probably because the latter
is in the boundary layer. This is shown in fig. 7.
I wish to thank L. S. Bellamy, Dept. Zoo!., Bangor, for having corrected the
English text.
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Anmeldelser

J. L.Cloudsley-Thomsen: Animal Conflict and adaption. 160 sider. 8 dobbelte
sorttavler, en del tegninger og diagrammer i teksten. Pris : 42 sh. G. T. Foulis &
Co. London 1965.
Forf. diskuterer på bred basis og med talrige eksempler fra hele dyreriget
kampen for at eksistere eller mod at gå til grunde. Teksten falder i 4 hoved
afsnit. I det første, om dyrenes reaktioner på omgivelserne, behandles livet i ha
vet og de teoretiske muligheder for landdyrenes udvikling, samt forholdene i
ørkenegne og i kolde områder, både arktiske og alpine. I en afdeling om konflik
ter mellem forskellige former og grupper omtales fødekæder og disses led samt
parasitisme og sygdomme. Tredie hovedafsnit drejer sig om konkunence inden
for den enkelte art, rækkende fra småepisoder mellem individerne til kanniba
lisme. Endelig behandles problemer, som mennesket forårsager eller er genstand
for. Underafdelingerne er her sygdomme, der overføres af insekter, menneskets
populationsproblemer og dets ofte uheldige indflydelse på den vilde fauna, som
anses for at være i vejen for dets virksomhed. Her omtales udryddede og truede
dyrearter samt indførte former, både tamme og vilde, der langt fra altid har
fremmet den tilsigtede forbedring af de menneskelige kår. Som eksempel fra
Afrika, hvor forf. arbejder, nævnes kafferbøflen, der kan klare sig på dårligere
græs end tamt kvæg, hvorfor den .nok kan betragtes som en fuldt så økonomisk
kødproducent Ved hvert kapitel gives en kort liste over vigtige bøger, i alt væ
sentligt oversigtsværker af nyere dato. Illustrationsmaterialet er brugbart, men
ikke i topklasse. Hist og her er der måske også skønhedspletter i valget af arter,
der nævnes i teksten som eksempler; dette gælder i alt fald fuglene. Alligevel
må bogen karakteriseres som en god og almt'm orientering; den er livligt skrevet
og let læst.
B. Løppenthin.
Johannes Lid: Norsk og svensk flora. 800 sider. 434 illustrationer. Pris : n. kr.
80,00. Det norske samlaget Oslo 1963.
En fortræffelig flora, der i omfang og udstyr ligger noget over, hvad vi træffer
på .dansk, såvel hvad angår nøgler som detailtegninger - at forbilledet så mulig
vis er af dansk oprindelse er en ganske anden sag. Oprindelig - i 1944 - var
bogen skrevet som en ren norsk flora, men denne udgave omfatter også den
svenske planteverden. Johannes Lid er et så kendt botanikernavn i Skandinavien,
at der ikke er grund til kommentarer om hans vederhæftighed og dygtighed.
Tegningerne er med betydelig dygtighed udf01t af Dagny Tande Lid, navnlig er
de mange detailtegninger af plantens enkeltdele fortræffelige og letter plante
bestemmelserne meget. Hertil kommer, at antallet af såvel detailtegninger som
habitusbilleder er meget stort. For den danske botaniker har bogen stor værdi,
dels har Danmark og Norge-Sverige et overordentlig stort antal fælles plante
arter, dels medtager Lids bog et ganske betydeligt antal ruderater, så at bogen
kan være ikke alene nyttig, men næsten uundværlig, hvis man har gjort under
søgelser af rudemtpladser til hobby. Men først og fremmest er »Norsk og svensk
flora« en god bog ved almindeligt arbejde med planterne i de tre broderlande.
H. Givskov Dein.
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Fug lelivet på Besser Rev, Samsø
Af Elsebeth Lassen

og les P. Asmussen

(Toldbodgade 79, Kobenhovn K )

( Bredgode 77, København K )

Besser Rev, ca. 5 km langt o g af varierende, men ringe bredde,
danner som et skærmende bolværk Stavns Fjords østlige lukke mod
havet, der kun under særlige vind- og vandforhold og på enkelte lavt
liggende områder formår at bryde igennem til den anden side. Revet
er med hensyn til ornithologiske biotoper rigere varieret, end man
umiddelbart skulle tro. Den sydlige del er ganske vist bortset fra mo
seområdet ind mod fjorden en typisk strandstrækning, men den aflø
ses et par kilometer ude, hvor revet tager betydeligt til i bredde, af
midter- og norddelens næsten frodige vegetation med Bakke-Nellike
(Dianthus deltaides L.) og Håret Høgeurt (Hieraciwn pilosella L.)
som de mest iøjnefaldende elementer. Øen Hønsepold, der tæt bevok
set med Hundetunge (Cynoglossum officinale L.) på siderne så at sige
skyder op som en bakke i vandet, ligger så nær revet, at den selv på
kort afstand synes at gå ud i et med det. Selv om Besser Rev måske er
mest interessant som forskningsområde i botanisk henseende, har, når
man tager dets landskabsmæssige beliggenhed og særpræg i betragt
ning, også en ornithologisk undersøgelse, overkommelig som den til
med er, sin naturlige berettigelse. Nedenstående oversigt, der er ba
seret på iagttagelser fra en 7-8 besøg i juli måned i årene 1963-1966,
er selvfølgelig på ingen måde i stand til at give et klart og udtøm
mende billede af revets fugleliv, men ønsker blot at give et fingerpeg
om, hvad man kan bygge videre på, når man på et gunstigere tids
punkt og med mere tid til rådighed lægger turen om ad disse kanter.
Begyndelsen til en detaljeret kortlægning af Besser Revs fuglefauna
blev gjort af Knud Paludan i 1931 (jvf. Paludan 1933, p. 7 ff.) . Sam-

f..

Fig. l. Revets sydligste del.
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Fig. 2. Udsigt mod de lavtliggende Kolder.

menholder man iagttagelserne fra dengang med vore, vil det ses, at
selv en så forholdsvis kort periode viser ikke helt ubetydelige zooto
pografiske forskydninger.
Fiskehejre (Ardea c. cinerea L.). l flyvende over revet i vestlig retning den 1/7
1966.
Gråand (Anas pl. platyrhynclws L.). Meget fåtallig. En enkelt sås den 8/7 1966.
Sortand (Melanitta n. nigra L.). Kranier og andre skeletdele set i mange tilfælde
langs revets østside.
Fløjlsand (Melanitta f. fusca L.). Som foregående art.
Ederfugl (Somateria m. mollissima L.). 12-15 hunner i alt, de fleste med ællinger,
iagttoges på begge sider af revet den l/7 1966. Om ederfuglene i Stavns-om
rådet i det hele taget se Paludan 1962, p. 26 ff.
Toppet Skallesluger (Mergus s. serrator L.). 3-4 par konstateret hvert år.
Gravand (Tadorna tadorna L.). Meget almindelig, en enkelt dag ca. 60. 2 par med
ællinger (12 - 12) den 8/7 1966.
Knopsvane (Cygnus olor Gmelin). l par med 4 unger den l/7 1966.
Strandskade (Haernatopus o. astralegus L.). Talrig. Således ca. 50 -den�8/7 1966.
Stor Præstekrave (Charadrius h. hiaticula L.). Almindelig ynglefugl, ca. 8 par.
Stor Regnspove (Numenius a. arquata L.). Trækkende fugle almindelige. Den 1/7
2, den 8!7 ca. 50.
Rødben (Tringa t. totanus L.). Skønt denne art er en af de almindeligste fugle i
Stavns Fjord, er den aldrig af os blevet iagttaget på selve Besser Rev. Paludan
1933, p. 9 betegner den som »meget fåtallig«, men så dog enkelte eksemplarer
også på revet.
Almindelig Ryle (Calidris a. alpina L.). Ikke ynglefugl. Ca. 25 i flok ved vandkan
ten den 8/7 1966.
Klyde (Recurvirostra avosetta L.). 10-12 par i 1963 og 1964, men totalt manglen
de i 1965 og 1966.
Svartbag (Larus martnus L.). Ca. 14 par på nordspidsen af revet den 8/7 1966.
Arten blev ikke konstateret af Paludan (1933, p. 1 1).
Sildemåge (Larus fuscus intermedius Schiøler). Enkelte i den nordlige del af revet
den 8!7 1966.
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Fig. 3. Hønsepold set fra revet.
Sølvmåge (Lams a. argentatus Pontoppidan). Talrig, navnlig i den nordlige halv
del.
Stormmåge (Lanis c. cmw sL.). Almindelig over hele revet.
Hættemåge (Lan1s ridibtmdus L.). Kun set en ganske enkelt gang. Næppe yngle
fugl på revet. Omtales dog af Paludan (1933, p. 9).
Fjordterne (Stema h . hinmdo L.). Almindelig. Ca. 15 par den 1/7 1966.
Havterne (Stema paradisaea Pontoppidan). Ret almindelig. Talrigere repræsente
ret i 1966 end i de foregående år.
Dværgterne (Stema a. albifrons Pallas). Meget almindelig, især i den nordlige del.
Ca. 25 par den 8/7 1966.
Splitterne (Stema s. sandvicencis Latham). Ca. 60 i flok, overvejende ungfugle, i
en lille vig på revets midte. Da arten ikke yngler på selve revet, kunne en så tal
rig forekomst tyde på, at de af Paludan 1933, p. 10 omtalte kolonier på Kolder
ne ud for Hønsepold stadig findes.
Sanglærke (Alauda a. arvensis L.). Talrig overalt på revet.
Landsvale (Hi.rttndo r. rustica L.). Almindelig i luften over revet.
Bysvale (DeUchon tt. ttrbica L.). Som foregående art.
Digesvale (Riparia r. riparia L.). Som Landsvalen.
Gråkrage (Coruus corone corni.x L.). Ses ofte fouragerende i området.
Engpiber (Anthus p. pratensis L.). Almindelig ynglefugl.
Gul Vipstjert (Motacilla f. flaua L.) En gammel fugl med en lige flyvefærdig unge
sås den 1/7 1966.
Stær (Stu.mu.s v. vulgmis L.). Flokke på indtil 200 stk. fouragerende og overfly
vende den 8/7 1966.
Tornirisk (CardueUs c. cannabina L.). 3 den 1/7 og ca. 20 den 8/7 1966.
Rørspurv (Emberiza s. schoeniclus L.). En gammel han sås i moseterrænet ved
revets begyndelse den 1/7 1966 og l i det frodige område ved Hønsepold den
8/7 1966.
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Anmeldelser

Kenneth Williamson: Fair Isle and its birds. - W#h a list of the birds of Fair
Isle by Peter Davis. XVI + 311 sider, 8 dobbelttavler med fotografier af John
Peterson, 17 tekstfigurer. Pris 30 sh. Oliver & Boyd. Edinburgh & London, 1965.
En velskrevet og fængslende fremstilling af denne ikke helt lille ø midtvejs
mellem Shetlands- og Orkneyøerne. Navnet antyder, at dens traditioner går til
bage til vikingetiden, og dette understreges af forf., der har nær tilknytning til
adskillige danske fuglefolk; de konverserer forf.s elskværdige frue, der er færing,
på deres modersmål, og bogen er forøvrigt tilegnet hende. Dens første to kapitler
handler om stedets mennesker og historie. Beboernes antal har varieret gennem
tiderne, og som på andre isolerede steder kan det i nutiden knibe med at fast
holde yngre kræfter; 1956 var befolkningstallet nede på 44, hvoraf halvdelen var
over 50 år.
Den ornithologiske station, der blev oprettet 1957, bragte nyt liv og nye mu
ligheder til øen, hvis beboere endog synes at have affundet sig med de på
gående kjover, som de utvivlsomt har hadet af fuldt hjerte før i tiden. To arter
af denne slægt ruger på Fair Isle, storkjoven og den spidshalede kjove, og om
den sidste, der lokalt kaldes noget i retning af »kjå«, foreligger interessante po
pulationsundersøgelser. Stedet har to specialformer, der begge hedder fridariensis,
en gærdesmutte, som har en bestand på 40-50 par, og en skovmus; af den sidste
synes der at foreligge en god serie af dyr, hvis indtrængen i observatoriets køk
kenregioner var fru Williamson imod.
En meget væsentlig del af fuglestationens arbejde består i trækundersøgelser.
I forskellige kapitler omtales metoder og fælder m. v., trækket i almindelighed,
vejrforhold og fugle, som træffes i forårs-, sommer- og efterårsmånederne; der
er et særligt afsnit om Stenpikkere og Vindrosler og et andet om sjældenheder,
som dukker op nu og da Disse forekomster er yderligere fremhævet i Davis' for
tegnelse over de fuglearter, der er truffet på øen ; den fylder 46 sider og udgør
bogens sidste afsnit. Endelig findes en god bibliografi og et sagregister.
B. Løppenthin
Axel S. Sabroe: Skoven set indefra. 176 sider. 8 figurer. Pris : kr. 26,50. Nyt Nor
disk Forlag. København 1966.
Forfatteren siger i forordet, at han har skrevet denne bog som en hjælp for de
skovgæster, der holder af skoven, og som gerne vil forstå nogle af de problemer,
forstfolkene arbejder med. Det er lykkedes særdeles fint at løse denne opgave.
Både skovnaturen, skovens forstmæssige behandling og skovens økonomiske be
tydning får man sagkyndig besked om. Bogen er velskrevet og så saglig i sine be
tragtninger, at den vil være velegnet som grundbog i en studiekreds vedrørende
den danske skov. Dette emne foræres hermed til de forskellige oplysningsforbund.
E.N.
H.C.D. De Wit: Alverdens plan�er. Bd. 2. 717 sider. 40 dobbelttavler med 174
farvefotos. 30 stregtegninger og 283 sorthvide fotos i teksten. Pris pr. bd. : kr.
150,00. Hassings Forlag. København 1966.
Første bind af dette værk er omtalt i Flora og Fauna 1965, p. 68. og de den
gang fremsatte rosende betragtninger dækker også indtrykket af 2. bind. Der
fortsættes med gennemgangen af frøplanterne, idet de tokimbladede fra katte
halefamilien til og med kurvblomsterne færdigbehandles. Dernæst behandles de
enkimbladede i resten af bindet, således at alle frøplantefamilier nu er gennem
gåede. 3. bind, der skal omfatte sporeplanterne, ventes i løbet af 1967. Men alle
rede nu kan det siges, at dette værk afhjælper et savn. Aldrig tidligere har man
på dansk kunnet læse om alle de mange spændende planter fra fjerne lande og se
dem på naturtro billeder.
E.N.
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Om vegetationen på Vensholm i Lan gelandsbæltet
Af E. Worsoe
(Værum, Randers)

I sommeren 1962 havde jeg lejlighed til at besøge øen Vensholm i
Langelandsbæltet ved Lollands nordvestlige hjørne. Øen er 1200 m
lang, og på det bredeste sted er den under 200 m. Den består af sten
frit sand og er tilsyneladende uden morænekærne. Under disse om
stændigheder forbavser den ved på de sydligste to tredjedele at hæve
sig ca. 4 m over dagligt vande, medens den nordlige tredjedel, hvis
spids er under omlejring af havet, kun hæver sig l m over dette.
Inden for forstranden hæver øen sig så brat til næsten fuld højde,
som en skrænt af løst sand kan tillade. Den kan have eksisteret som
grund i Litarinahavet og siden i disse lavvandede farvande være ble
vet udbygget af strøm og isskruninger som den ydre afgrænsning for
Vensholm Sund. Den har ikke ændret sig synderligt i mands minde.
Den nævnes som Wangisholm, Sandby sogn 1231 (Trap 1955).

Fig. l . Nordspidsen af Vensholm med Lolland i baggrun
den.

Øen var uden spor af pattedyr, selv om fiskerne mente at vide, at
der tidligere havde levet vældige flokke af rotter. Som yngleplads for
måger og terner har øen nogen betydning. Før i tiden har her græsset
nogle får, og fra den gang findes nu ruinerne af et læskur til disse. Ved
besøget den 18. 8. 1962 fandtes de i plantelisten nævnte arter.
Området ligger i landets xerotherme del, og man ser da også for
skellige arter med subkontinental udbredelse. Mest forbavsende er
den usammenlignelige mængde af Rosen-Katost, der er udbredt på
øens høje del. Heri forekommer spredt, men mangfoldig, Filtet Konge
lys. Skovløg findes der en del af som på tilsvarende strande i området.
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Af vel anthropochore, men naturaliserede i det subkontinentale om
råde, træffes Strandkarse og nogle eksemplarer af Strandbede. Enkelte
af arterne findes kun i et dyndblandet område på den mod Lolland
vendende side, nemlig Harrilgræs, Tagrør, Strand-Kogleaks og Strand
Trehage. Strandærten er som på Sydlolland af den østlige type. Af
følgeplanter til menneskeligt virke findes adskillige, hvad enten de er
direkte tilslæbt eller kommet med fugle eller havstrømme som Ryn
ket Rose og Bulmeurt.
Plantevæksten er på store stykker sluttet. Dog er der så megen bund
nøgen og så meget sand under omlejring, at passanter altid kan finde
plads, som jeg nu så Æselfoder, Valmue, Hyrdetaske og Toradet Byg.
Som et tegn på fårenes efterladte mængder af kvælstof og fosfor rusker
ved ruinen af deres læhus blot et stykke med brændenælder.

Fig. 2. Bevoksning af Rosen-Katost med tordenhimmel som
baggrund.
Planteliste

Triglochin nwrit·imum
Phragm.ites communis
Poa pratensis
Festuca ovina
Elytrigia repens
E. juncea
Avena elaNor
Hordeum dist-ichum
Elymus arenarius
Elytrigia repens X juncea
Seirpus mariti.mus
Allium vineale
A. scorodophrasum
hmcus gerardi
Urtica dioeca
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Strand-Trehage
Tagrør
Eng-Rapgræs
Fåre-Svingel
Alm. Kvik
Strand-Kvik
Draphavre
Toradet Byg
Marehalm
Strand-Kogleaks
Strand-Løg
Skovløg
Harri!græs
Stor Nælde

Polygonum persicaria
P. aviculare
Rtunex crispus
Spergularia marginata
S. saUna
Hanekenya peploicles
Melanclrimn album
Salso/a kali
Suaeda maritima
Chenopoclium album
Beta mariti.ma
Atriplex l·itaraUs
A. hastata
Papaver dubium
P. argemane
Cochlearia officinalis
Capsella bursa-pastaris
Cra.mbe maritima
Lepiclium latifolium
Discurainia sophia
Gakile maritima
Sedum acre
Malva alcea
Viola tricolor var. maritima
Conium m aculatum
Glau.x maritima
Convolvolus arvensis
Potentilla anserina
Rosa rugosa (2 stk.)
Lathyrus m ariamus
Trifalium campestre
Vicia cracca
Galeapsis tetrahit
Ryaseyamus niger (l stk.)
Linaria vulgaris
Verbascum thapsus
Plantago maritima
P. ma;ar
P. lanceolata
Tanacetum vulgare
Onapardon acanthium (få)
Aster tripoUum
Achillea millefolium
Circium arvense
C. vulgare
Taraxacum sp.
Tripleurospermum maritimum
ssp salin um
Sonehus arvensis
Artemisia vulgaris
Senecia viscosus

Fersken-Pileurt
Vej-Pileurt
Kruset Skræppe
Vingefrøet Hindeknæ
Kødet Hindelmæ
Strandarve
Aften-Pragtstjerne
Sodaurt
Strandgåsefod
Hvidmelet Gåsefod
Strand-Bede
Strand-Mælde
Spydbladet Mælde
Gærde-Valmue
Kølle-Valmue
Læge-Kokleare
Hyrdetaske
Strandkål
Strand-Karse
Finbladet Vejsennep
Strandsennep
Bidende Stenurt
Rosen-Katost
S tedmoderblomst
Skarntyde
Sandkryb
Ager-Snerle
Gåsepotentil
Rynket Rose
Strandært
Udstrakt Kløver
Muse-Vikke
Alm. Hanekro
Bulmeurt
Alm. Torskemund
Filtet Kongelys
Strand-Vejbred
Glat Vejbred
Lancet-Vejbred
Guld-Knap
Æselfod�r
Strand-Asters
Alm. Røllike
Ager-Tidsel
Horse-Tidsel
Mælkebøtte
Lugtløs Kamille
Ager-Svinemælk
Grå Bynke
Klæbrig Brandbæger

lait 64 arter + l hybrid.
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Mi ndre m e ddelelser

Sommertræk af skarver (Phalacrocorax carbo L.) over Sønderjylland. Til min tid
ligere iagttagelse i Flora og Fauna (1955, p. 7) af bl. a. ca. 60 skarver på træk
over Frøslev plantage mod V-VSV aftenen den 21.6.1948 kan endnu føjes følgen
de: Lærer Vagn Liengaard, Store Jyndevad, så aftenen den 13.6.1966 en flok på
ca. 50 skarver trækkende ligesom i 1948 i støt, retlinjet flugt mod V-SV over
Frøslev mose ved 21,15-tiden. Fuglene ledes jo som bekendt ind over denne egn
fra Flensborg fjord tillige med andre, specielt fældningstrækkende fugle på vej
mod fældningspladserne (jfr. Flora og Fauna 1955). Vagn Liengaard var for øv
rigt også tilstedeværende, da skarverne observeredes i 1948.
Perlegade 52, Sønderborg.
O. Behrends.
Svævefluen Temnostoma bombylans. På »Naturhistorisk Forening for Sjæl
land<<S ekskursion den 12.6.1966 til Leestrup og Sjolte skovene på Sydsjæll:. d
fangede jeg bl. a. to svævefluer, en han og en hun af arten Temnostoma bomvu 
lans, som endnu er temmelig ukendt her i landet. På Zoologisk Museum, Køben
havn, findes kun to stk., der er fanget af \Varm-Hansen i Roden skov på Lolland
den 17.6.1946.
Hjortøgade 8, København Ø.
Johs. Hansen.
Fra sneglefaunaen. I bd. 10 af »Danmarks Fauna« står om den smukke lille
foldsnegl Clausilia dubia., at den er fundet på Møens Klint. Det lykkedes mig på
samme lokalitet at finde 7 eksemplarer i august 1962 og 18 eksemplarer i august
1964. I bd. 54 af »Danmarks Fauna<< står der om Laciniaria. biplicata, at angivelser
fra Nordsjælland må tages med forbehold, da arten ikke er genfundet. Jeg kan
meddele, at jeg fandt den i meget stort antal i en dal vest for Holte i 1964. Samme
år fandt jeg Acanthinula. aculeata. i Oksholm skov på Øland, og Helicella cape
rata i stort antal spredt over et stort område fra Hanstholm å til skrænten syd for
Hanstholm.
Tranum pr. Brovst.
Krisflan Jensen.
Anmeldelser

Bengt Sjogren: Cn som Sverige sålde. 160 sider. 16 plancher med i alt 26 fotos.
3 kort. Pris: sv. kr. 27,50. Zindermann. Udelevalia 1966.
Sverige havde tidligere - som Danmark - en besiddelse i Vestindien, nemlig
øen St. Barthelemy. I 1784 købte den svenske konge, Gustav III, øen af Frankrig,
og den blev solgt tilbage til dette land i 1878. Om denne knap hundredårige kolo
niperiode og om øens skæbne herefter beretter Bengt Sjogren i denne bog, der
ligesom forfatterens lildigere arbejder bygger på egne iagttagelser ved adskillige
rejser til Vestindien. Smukke fotografier ledsager teksten. Nye og gamle kort be
lyser øens topografi, så man efter læsningen synes at kende alle dens 24 km2 • En
interessant beskrivelse af øen fra 1786 på gammelsvensk afslutter bogen.
E .N.
F. Rosiii: Fångat i flykten. 120 sider. 24 fotografier på 6 dobbelttavler. Pris :
sv. kr. 19,50. Zindermans Forlag. Udelevalia 1966.
I 15 kapitler skildrer forfatteren fuglelivet året rundt på forskellige kendte
svenske fuglelokaliteter: Getteron og Morups Tånge, bland og Gotland, Horn
borgasjon og Falsterbo. Bogen henvender sig til folk, der er interesseret i fugle
og lyriske naturskildringer af den mere underholdende art.
E. N.
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Manushiplet bør helst være maskinskrevet med dobbelt linieafstand og bred mar
gin i venstre side. Kun den ene side af papiret anvendes. Latinske slægts- og arts
navne understreges. Som illustrationer kan anvendes gode fotografier (sorte, blanke
aftryk) og tegninger udført med tusch på hvidt tegnepapir. Både fotografier og
tegninger bedes leveret i større format end det, hvori de ønskes reproduceret
(gerne dobbelt stønelse). Illusb·ationerne til en artikel nummereres fortløbende, og
billedteksterne samles på et (eller flere) ark med vedføjede figurnumre. Citater
angives i teksten ved forfatternavn, udgivelsesår og side (eks . : Knudsen 1955, s. 25).
Den anvendte litteratur samles i en liste, hvor de citerede forfattere nævnes i alfa
betisk orden efter følgende mønster :
Knudsen, S., 1955: Afvigende sommerfugleformer 4. - Flora og Fauna 6 1 .
Forfatteren får tilsendt en første korrektur, der rettes og returneres til redaktionen
omgående. Rettelser imod manuskriptet betales af forfatteren. Om ønskes kan
forfattere til større artikler få 50 særtryk gratis.
Formændene for de foreninger, der har FLORA og FAUNA som medlemsblad:

Jylland : overlærer Knud Juul, Provstebakken 24, Århus V.
Sjælland : overlærer Evald Larsen, Vermehrensvej 8, Ringsted.
Lolland-Falster: boghandler Erik Pontoppidan, Langgade 22, Nykøbing F .
Fyn: cand. mag., f ru Ulla Aabye Jensen, Lembckesvej 1 9 , Odense.
Bornholm : overlærer, redaktør Th. Sørensen, Aakirkeby.
Lepidopterologisk Forening: kriminaJoverbetjent Ib Norgaard, Lyngbygårdsvej 87,
Kgs. Lyngby.

