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Fra redaktionen: 

Siden en gang i forrige århundre
de har man haft regler for, at 
grøftekanternes græs skal slås, og 
i et ministerielt cirkulære fra 
1939, der endnu har gyldighed, 
påbydes det amter og kommuner 
at holde vejkanter, rabatter og 
grøfter rene ved græsslåning to 
gange i sommerens løb. Omkring 
l. juni og l. august falder alle de 
smukke vilde planter langs vejene 
for le eller slåmaskine. Hensynet 
til ukrud tsspredning fra grøfter til 
de dyrkede marker har været den 
væsentligste begrundelse for de 
hårdhændede regler. Den bota
niske sagkundskab mener dog nu, 
at ukrudtsspredningen er af så 
ringe økonomisk betydning, at den 
langt overgås af grøftekanternes 
værdi som refugier for planter, 
der ellers snart ville forsvinde fra 
den danske flora, og for insekter, 
f.eks. humlebier, der er fremra
gende hjælpere ved bestøvningen 
af vigtige kulturplanter. Profes
sor Morten Lange har som folke
tingsmand rettet en henvendelse 
til trafilaninisteren om at tage sa·· 
gen op til fornyet overvejelse, og 
alle naturinteresserede venter nu 
spændte på resultatet og håber 
på et positivt naturbevaringssyn 
hos de instanser, der skal udtale 
sig. E. N .  

Bøger, der ønskes anmeldt i Flora og 
Fauna, og manuskripter til artikler, der 
ønskes optaget i bladet, sendes til redak
tionen. 

Alle henvendelser vedrørende abonne
ment, bladets forsendelse, indbetaling af 
kontingent m. v. må rettes til eksperu

tionen, hvortil også enhver adressefor

andring bør meddeles snarest. 



Søndersøens plan teverden før og nu 
Af Mogens Thomberg 

(Nørre Alle 75, København Ø) 

Søndersøens vegetation er blevet behandlet et par gange tidligere. 
Første gang for 100 år siden, hvor daværende seminarielærer på Jon
strup, H. Mortensen, foretog en kort gennemgang af plantevæksten 
i og omkring søen med særligt henblik på indslæbningsfloraen. Senere 
hen har Svend Andersen udgivet forskellige mindre artilder om de 
indslæbte planter. Han havde planer om at lave en oversigt over 
samtlige de arter, der i tidens løb var fundet ved søen, men nåede 
ikke at få det gjort. 

Nærværende forfatter har i nogle år samlet planter ind fra søen 
og dens omegn og vil her prøve at give en beskrivelse af vegetations
forholdene og vise, på hvilke måder de har ændret sig siden Mor
tensens tid, samt til sidst komme med en artsliste over alle de plante
fund, der er gjort ved søen. 

Søndersøen ligger vest for Lille Hareskov, mellem byerne Lille 
Værløse, Kirke Værløse og Jonstrup. Den er ca. 2 km lang og l km 
bred, med tagrørsbegroede bredder og på de tre sider omgivet af 
skovpartier, der strækker sig ud fra Hareskoven. På den fjerde side, 
mod vest, er der for tiden åbent udyrket land. 

Nord for søen er skovbæltet ret smalt og begrænset af en høj 
skrænt, ovenfor hvilken der ligger marker, plantager og villabebyg
gelser. Vest for søen er der foruden de udyrkede strækninger »Bak
kerne« nogle mosedrag: Præstesø og Villemose. Længst mod vest lig
ger der en grusgrav: Sandet. Mod syd og sydvest er der dels krat
skove og dels et engbælte, der strækker sig langs hele sydvestsiden 
og hen til vandværket. Desuden ligger der forskellige småsøer og 
tørvegravsmoser rundt omkring i kratskovene. 

· 

Før 1865 var Søndersøen betydeligt større og strakte sig et godt 
stykke længere mod syd, end den gør nu; men i 1865 blev der fore
taget en ret betydelig vandstandssænkning. Den androg omkring 2 
meter og bevirkede, at ret store strækninger, især omkring det nu
værende vandværk, blev tørlagt. I forsommeren 1866 blev der så ud
sået græsfrø på de indvundne områder. Det var udenlandsk frø, ind
købt både fra Holland, England og Tyskland og indeholdt frø af en 
mængde forskellige frmmnede planter. Det havde til følge, at der de 
følgende år viste sig en lang række nye arter omkring søen, således 
at Søndersøen efterhånden fik ry for at være en af landets bedste 
lokaliteter for indslæbte planter. 

De første af de indslæbte arter omtales af Mortensen ( 1868) . Her 
nævner han planter som Gipsurt, Gulhvid Evighedsblomst, Klit-Lim
urt, Farve-Vajd og Rank Hjørneklap. Allesammen arter, der hurtigt 
forsvandt igen. Et par af de arter, han nævner, findes stadig derude, 
nemlig Guldhavre og Svinesennep. 

I de følgende år opdagedes der stadig nye arter på området, og 
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mange af dem holdt sig på stedet gennem flere år. Blandt disse er 
Mørkgul Snerre (Galiu·m wirtgenU), Sorthoved-Knopurt (Centaurea 
nigra), Lund-Okseøje (Chrysanthemu1n corymbostt1n), Rubladet Star 
(Carex davalliana), Bleg Frytle, Tyndbladet Norel (Minuartia hybrida) 
og Knopnellike (Kohlrauschia prolifera). Det påstås, at mange af de 
sjældne arter, som blev fundet af Mortensen, skulle være udsået af 
ham selv, hvorefter han så selv gik og genfandt dem. Om det skulle 
være rigtigt, tør forfatteren ikke udtale sig. 

I vort århundrede er der også kommet adskillige nyfund fra om
rådet. Svend Andersen omtaler en række arter som Engskærm (Sllaum 
silaus), Jordkastanje (Bunium bulbocastaneum,), Stor Pimpinelle, Hvid 
Brunelle (Pnmella laciniata) og Nikkende Kalkkarse ( Arabis coryn"bi
flora). 

Der synes ikke at være ret mange arter tilbage af de talrige ind
slæbte, der i tidens løb er fundet her. Svinesennep og Lund-Okseøje 
synes at være de eneste af de sjældnere, der endnu holder stand. 
Nogle af de arter, som Svend Andersen nævner, kunne dog sådan 
set godt tænkes stadig væk at forekomme her, f .eks. Jordkastanje og 
Engskærm, idet de ret let kan overses. 

De enkelte lokaliteter 

S ø e n  o g  d e n s  b r e d d e r  
Søen er på næsten alle steder bekranset af et bredere eller smal

lere bælte af Tagrør og Sø-Kogleaks. Ved selve søbredden træffer 
man planter som Kær-Galtetand, Lådden Dueurt, Almindelig Skjold
drager, Sværtevæld, Almindelig Fredløs, Rørgræs og Hjortetrøst. På 
det tørre er der bevoksning af pile ; for det meste drejer det sig om 
Gråpil, men der er også iblandet Seljepil, Båndpil og HvidpiL Langs 
syd- og vestsiden strækker der sig et ellekrat langs bredden. Det er 
opblandet med Gråpil og Korsved og har en undervegation af Almin
delig Fredløs, starer, Solbær, Eng-rørhvene, Kvalkved m.m. Af sjæld
ne planter her fra ellekrattet er der Foldfrø og Pebertræ, der fore
kommer på vestsiden af søen. 

Mortensen nævner en række planter fra søen og dens bredder 
fra før udtørringen. Således Nåle-Sumpstrå, Krybende Smørblomst, 
Gul og Hvid Åkande, Krans-Tusindblad, Bændel-, Tråd-, Hjertebla
det og Glinsende Vandaks. Kun de to sidste findes der nu. Resten 
af de ovennævnte arter er gået tilgrunde efter vandstandssænkningen. 

S k o v e n  p å  n o r d b r e d d e n  
Skoven langs nordbredden er en udpræget blandingsskov, domine

ret af Røde!, men med indslag af Bøg, Stilkeg, Ask, Gråel o .a .  Mod 
øst bliver bøgen dominerende, og mod vest går skoven over i et aspe
krat. Skovbunden er meget frodig, med Bingelurt som den almir..de
ligste plante, dog ofte afløst af Skvalderkål, Skov-Galtetand, Stor 
Nælde eller Dunet Steffensurt. Nælde-Klokke, Feber-Nellikerod, 
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Burre-Snerre og Korbær er hyppigt indblandede, og langs stien, der 
fører gennem området,. træffer man Ørneøje, Angelik, Grønblomstret 
Bjørneklo, Stinkende Storkenæb, Hunde-Kvik, Kæmpe-Svingel m.fl. 
Af mere interessante planter kan nævnes Dansk Ingefær og Foldfrø, 
der endnu forekommer her på nordsiden, omend i ringe antal. Mod 
øst findes nogle lysninger med Rød Sankt-Hansurt, Strand-Svingel og 
Mørk Kongelys. 

I Mortensens beskrivelse af nordbredden omtales der »en Mængde 
smaa Kildevæld, der bryde frem og afsætte endeel Kalktuf«. Disse 
kilder er nu forsvundet, idet der er anlagt brønde til vandforsyningen 
over deres udspring. Nogle planter som Bredbladet Kæruld, Tynd
akset og Kødfarvet Gøgeurt, Sump-Hullæbe, Vibefedt og Almindelig 
Milturt synes at være forsvundet fra nordsiden sammen med kilderne. 

En anden grupppe planter, som har vokset oppe på selve skrænten, 
er også forsvundet, efterhånden som denne er blevet bevokset af sko
ven eller optaget af marker og haver. Det drejer sig om planter som 
Due-Skabiose, Blåtappet Kohvede, Soløje, Skov-Kløver, Blodrød Stor
kenæb, Engelskgræs, Knoldet Mjødurt, Bjærg-Perikon, Nikkende 
Limurt og Glat Rottehale. I øvrigt synes selve blandingsskovens sam
mensætning ikke at have ændret sig synderligt i løbet af de hundrede 
år. 

M o s e r n e  o m k r i n g  s ø e n  
Vest for søen ligger Præstesø og Villemose; det første et il<ke sær

ligt dybt kær, overvejende opfyldt af Bredbladet Dunhammer; det 
sidste en tørvegravsmose bevokset med et tæt gråpilekrat. Vandstan
den er for et par år siden blevet sænket i Præstesøen. Dette har dog 
ingen indflydelse haft på den nærliggende Villemose. Præstesøen er 
omgivet af enge. Mod nord græsenge af Eng-Rottehale og Eng
Rapgræs, og mod øst af områder med Lådden Dueurt, Almindelig 
Mjødurt, Almindelig Star og padderokker. Vest for Villemosen er 
der en blandet eng af Mose-Bunke, Dunet Havre, Almindelig Knop
urt, Kåltidsel m.m., hvor der også forekommer Engblomme og Sump
Hullæbe. Syd og øst for mosen er terrænet overvejende bevokset med 
Almindelig Mjødurt, nogle steder iblandet Gul Frøstjerne, andre ste
der med Tidselkugle-bevoksninger. I øvrigt forekommer der Stivtop
pet Rørhvene i området mellem de to moser. 

Mortensen beskriver ikke dette område specielt, men et par arter 
som Storlæbet Blærerod, Tørve-Viol og Gul Stenbræk fra »Mose ø. 
for Kirkeværløse« må stamme her fra stedet. 

Syd for søen ligger der en del mergelgravsmoser. Den interessan
teste af disse ligger lige syd for vandværket og i den gror der Aften
stjerne, Forskelligbladet Tidsel og Stivtoppet Rør�vene .  

B a k k e r n e  v e s t  f o r  s ø e n  
Vest for søen og syd for Villemose ligger et område, der bedst kan 

karakteriseres som tør bakke. Den vestligste del heraf er den tørre-
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ste og samtidig den artsrigeste. I juli måned taltes her 82 forskel
lige arter. Omtrent på midten af området findes en bakke, der har 
været brugt som affaldsplads og er begroet med forskellige forvildede 
træer, og i nærheden ligger der et mindre moseområde begroet med 
Tagrør, Almindelig Mjødurt og Lådden Dueurt i vekslende bevoks
ninger. Her forekommer Tandet Sødgræs almindeligt, og Prikbladet 
Fredløs står her ganske som vild. Området er ikke omtalt af Morten
sen. 

E n g e n e  o m k r i n g  s ø e n  
Den nordligste af engene »Skjallerengen« findes på nordbreddens 

vestlige del, omgivet af aspekrat, og den har en ret blandet vegeta
tion. På dette sted gror Pile-Alant i en ret pæn bevoksning samt 
Strand-Svingel, og i nærheden vokser der Ru Bittermælk 

V es t for søen ligger en sandet mark Den er for ca. 8 år siden 
blevet tilplantet med træer, men de har endnu ikke nået at indvirke 
på den oprindelige vegetation, der er ret artsrig. Her forekommer 
Strand-Svingel almindeligt og desuden findes her Bibernelle og Hår
Svingel (Festuca capillata.). Fra denne mark omtaler Svend Andersen 
Foldfrø. Planten er nu forsvundet herfra, idet marken i mellemtiden 
har været under dyrkning. 

De tørlagte strækninger syd for søen er nu optaget af kratskoven, 
af vandværket og af et engbælte. I dette er mange af de sjældne ind
slæbte planter fundet. Det er domineret af Opret Hejre, men i øvrigt 
ret varierende i sin sammensætning. Herfra kan nævnes Forskellig
bladet Tidsel, Guldhavre, Svinesennep og Gul Reseda. 

Fra den del af kratskoven, der ligger nordvest for vandværket, 
kan der nævnes Mark-Tusindgylden, Blågrå Siv, Hiemcium dia
phanaides og Lund-Okseøje (Chrysanthemum corymbosu.m), der alle 
findes i tilknytning til et højereliggende område inde i krattet. 
Chrysanthenw1n corymbosum. nævnes allerede af Mortensen (1872) 
og vokser nu helt som vild inde i krattet. 

S a n d e t  
Den sidste lokalitet, der skal omtales her, er grusgraven Sandet. 

Den er ikke omtalt af Mortensen. Den består af nogle bakker med 
naturlig bevoksning, bl.a. af Bidende Stenurt, Voldtimian, Smalbladet 
Timian, Tjærenellike og Grådodder. Det meste af området er imid
lertid udgravet og bruges for en stor del som losseplads. Det har 
medført, at flere ruderatpJanter kan træffes her. De fleste forsvinder 
hurtigt igen, men enkelte som Kosakurt, Seglblad og Russisk Gåse
urt har længe holdt sig her. 

Denne undersøgelse er foretaget hovedsageligt i årene 1964-66. 
Forfatteren vil gerne bringe en tak til amanuensis Alfred Hansen, 
der har været så venlig at gennemse det indsamlede materiale, samt 
til Københavns Vandforsyning, der har givet forfatteren tilladelse 
til at færdes på vandværkets områder. 
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Artsliste 

Listen dækker de fund, der er gjort i området mellem Kirke Værløsevej, Knud 
Hjortøs vej i Kirke Værløse, Værløse Flyveplads' arealer, Jonstrupvej og Balle
rupvej . Nogle af de arter, IV!ortensen nævner fra Søndersøen (f.eks. Strand
Nellike, Kær-Fladbælg og Bægerbregne) er ikke medtaget i listen, idet de 
sandsynligvis stammer fra arealer, der ligger uden for det ovennævnte område. 

Et T efter fundangivelsen angiver, at fundet er gjort af forfatteren. M betyder 

at planten er omtalt hos Mortensen. Ligeledes betegner A Svend Andersen og 
W Wiinstedt. Desuden har forfatteren haft lejlighed til at kikke i Alfred Han
sens kartotek over danske plantefund, og K tilkendegiver, at planten er angivet 
fra Søndersøen i dette kartotek. 

Dryopteris filix-mas, Almindelig Mangeløv. - Spredt omkring søen, T. 
Dryopteris cl'istata, Butfinnet Mangeløv? - Et ungt og usikkert eksemplar fra 

Villemose, T. 
Dryopteris spinulosa, Smalbladet .tvlangeløv. - Villemose, Ballerupvej, T. 
Asplenium triclwmanes, Rundfinnet Mangeløv. - Stengærde ved søens østlige 

ende, 1866-81, M. 
Athyrium fiUx-femina, Fjerbregne. - Villemose, T. 
Pteridimn aquiUnum, Ørnebregne. - Nordskrænten, T. 
Polypodium vulgare, Engelsød. - Stengærde øst for søen, nu forsvundet, T. 
Equisetum fluviatile, Dynd-Padderokke.- Alm. i Præstesøen, T. 
Equisetum arvense, Ager-Padderokke. - Alm. de fleste steder, T. 
Equ·isetum palustre, Kær-Padderokke. - Præstesø, T. 
Equisetmn h iemale, Skavgræs. - Nordbredden, W. 
Picea abies, Rødgran. - Flere steder plantet, T. 
Typlw latifolia, Bredbladet Dunhammer. - Præstesø, Sandet, T, M. 
Spargan'i.rtm simplex, Enkelt Pindsvineknop. - Før i Præstesøen, T, M.  
Sparganium. erectum., Grenet Pindsvineknop. - Præstesø, T,  M.  
Potamogeton natallS, Svømmende Vandaks. - Lillesø, T. - Søndersøen, !vi. 
Potamogeton lucens, Glinsende Vandaks. - Søndersøen, T, M.  
Potamogeton gmmineus, Græs-Vandaks. - Lillesø, T .  
Potamogeton perfoliatus, Hjertebladet Vandaks. - Søndersøen, T, M. 
Pota.mogeton crispus, Kruset Vandaks. - Søen før udtørringen, M.  
Potamogeton com.pressus, Bændel-Vandaks. - Søen før udtørringen, M.  
Pota.mogeton obtusifolius, Butbladet Vandaks. - Søen før udtørringen, M. 
Pota.mogeton pecthwtus, Børstebladet Vandaks. - Søen før udtørringen, M. 
Potamogeton filifonnis, Tråd-Vandaks. - Søen før udtørringen, M.  
Zanniehellia major, Strand-Vandkrans. -Søen før udtørringen, M .  
Triglochin ·palustre, Kær-Trehage. - Syd og vest for søen, ikke alm., T .  
T'l'iglochin mari.tinwm, Strand-Trehage. - P å  ferskvandsenge ved Søndersøen 

1879, K.  
Alisnw plantago-aquat.ica, Vejbred-Skeblad. - Alm. i moserne, T, M. 
Stmtiotes aloides, Krebseklo. - Moserne syd for vandværket, T, M. 
Hydrocharis morsus-mnae, Frøbid. - I moserne, T, M. 
Heladea canadensis, Vandpest. - Lillesø, T. 
Setm·ia. viridis, Grøn Skærmaks. - Tilfældigt forvildet, T. På de tilsåede arealer, M. 
Phalaris cana'l'iensis, Kanariegræs. - Tilfældig i Sandet, T. 
Baldingera arundinacea, RØI·græs.- Ved søen og i moserne, T, M.  
Anthoxanthu.m. odoratum, Vellugtende Gulaks. -Alm., T,  l'vl. 
Milium. effusum, Miliegræs.- Ved Ballerupvejen, T. 
Phleum pratense, Eng-Rottehale. - Præstesø, T. 
Phlewn nodosmn, Knold-Rottehale. - Sandet og Nm·dskl·ænten, T. 
Phlemn phleoides, Glat Rottehale. - Nordskrænten, M.  - Nordskrænten ved 

Skjallerengen, W. 
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Alopecums m.yosuroides, Ager-Rævehale. - På de tilsåede områder, M. 
Alopecu.rus pratensis, Eng-Rævehale. - Præstesø, T, M.  
Alopecurus geniculatus, Knæbøjet Rævehale. - Grøft ved Præstesøen, T .  
Alopecu.rus aequaUs, Gul Rævehale. - M.  
Agrostis spica-oenti, Vindaks. - T.  
Agrostis canina, Hundehvede. - M, A.  
Agrostis tenuis, Almindelig Hvene. - Alm., T .  
Agrostis gigan.tea, Stortoppet Hvene. - Alm. på fugtige steder, T,  M.  
Agrostis st.olonifera, Kryb-Hvene. - Præstesø, T .  
Ca/amagrostis neglecta, Stivtoppet Rørhvene. - Præstesø og mosen syd for vand-

værket, T. Engene omkring søen, M.  
Calamagrostis arundinacea, Skov-Rørhvene. - Søndersøens sydbred 1949, K .  
Calamagrostis epigeios, Bjerg-Rørhvene. - På en høj ved vandværket, T .  
Calamagrostis canescens, Eng-Rørhvene. - Alm. i kratskovene, T. 
Holcus lanatus, Fløjlsgræs. - Alm., T, M.  
Holcus mollis, Krybende Hestegræs. - T, M .  
Aira. praecox, Tidlig Dværgbunke. - 1832 K .  
Aira caryophyllea, Udspærret Dværgbunke. - Enge ved søen, A. 
Deschampsia caespitosa, Mose-Bunke. - Alm. omkring søen og i moserne, T, M. 
Trisetum flaoescens, Guldhavre. - Alm. syd for søen, T, M, A. 
Ave1w satioa, Almindelig Havre. - Dyrket og forvildet, T. 
Ave1w fatua, Flyve-Havre. - Forvildet ved Præstesøen, T. 
Aoena pratensis, Eng-Havre. - Ret alm., T, A. 
Ave1w pubscens, Dunet Havre. - Alm. T, A. 
Aoe1w elatior, Drap-Havre. - M. alm. T, M.  
Phragmites communis, Tagrør. - I og omkring søen, T,  M.  
Molin·ia coerulea, Blåtop. - Villemose, T.  
Koeleria pyramidata, Dansk Kambunke. - Enge ved søen, A, 1880-1933 K. 
Koeleria gracilis, Spinkel Kambunke. - Ved Søndersøen, M, A, 1869-1935 K. 
Koeleria eriocarpa. - Angives fra engene syd for søen af Svend Andersen, men 

arten er ikke angivet i Alfred Hansens kartotek. 
Catabrosa aquat-ica, Tæppegræs. - M. 
Melica tmi.flora, Skov-Flitteraks. - Nordbredden og Ballerupvej, T. 
Melica nutans, Nikkende Flitteraks. - Nordbredden, W. 
Briza media, Hjertegræs. - Alm. syd for søen, T, M.  
Dacty/is glomerata, Almindelig Hundegræs. - Alm. overalt, T,  M. 
Dactylis aschersoniana, Skov-Hundegræs. - Nordbredden, T. 
Cynosums cristatus, Almindelig Kamgræs. - Bakkerne, ikke alm., T. 
Poa ann·ua, Enårig Rapgræs. - M. alm., T. 
Poa nem.oralis, Lund-Rapgræs. - Alm. på Nordbredden, T, M. 
Poa palustris, Stortoppet Rapgræs. - Søens nordøsthjørne, Lillesø, T, M. 
Poa trioialis, Almindelig Rapgræs. - Alm., T. 
Poa pratensis, Eng-Rapgræs. - Alm., T. 
Poa angustifolia, Smalbladet Rapgræs. - Sandet, T. 
Poa compressa, Fladstrået Rapgræs. - Sandet, syd for søen, T. 
Glyceria declinata, Tandet Sødgræs. - Mosen i Bakkerne, T. 
Glyæria plicata, Butblomstret Sødgræs. - Før i Præstesø, T. 
Glyceria maxima, Høj Sødgræs. - Lillesø, Præstesø, T, M. 
Festuco ooi.na, Fåre-SvingeL - 1927--36 K. 
Festuca heterophylla, Forskelligbladet Svingel. - Enge ved søen, A, 1869-1936 K. 
Festuca capillata, Hår-Svingel. - Engen vest for søen, T. 
Festuca trachyphyl/a, Bakke-Svingel. -Bakkerne, syd for søen, T. 
Festuca rubra, Rød Svingel. - Alm., T. 
Festuca anmdinacea, Strand-Svingel. - Nordbreddens østlige og vestlige ende, 

engen vest for søen, T, M.  
Festuca pratensis, Eng-Svingel. - Alm., T,  M. 
Festuca gigantea, Kæmpe-Svingel. - Alm. på nordbredden, T. 
Vttlpia m.yurus, Stor Væselhale. - 1866 på det tilsåede område, M. 
Brachypodium siloat.icrun, Skov-Stilkaks. - Alm. på nordbredden, T. 
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Brachypoclimn pinnatum, Bakke-Stilkaks. - Engen ved søen, A; 1931-43 K. 
Bromus steril-is, Gold Hejre. - T;  M.  
Bromus benekeni, Tidlig Skov-Hejre. - Norclbredden, M. 
Bromus erectus, Opret Hejre. - Alm. syd for søen, T, M, A. 
Bromus commutatus, Mangeblomstret Hejre. - M. 
Bromus mo!Us, Blød Hejre. - Alm., T. 
Bromus lepidus, Småakset Hejre. - 1945 K. 
Bromus hordaceus, Liggende Hejre. - 1868 K. 
Loliu.m perenne, Almindelig Rajgræs. - Alm., T, M. 
Lolir1m mull'iflorum., Italiensk Rajgræs. - På de tilsåede områder, M.  
Triticum sati.vu:m, Almindelig Hvede.- Dyrket, tilfældig i Sandet, T .  
Agropyron ·repens, Almindelig Kvik. - Alm., T .  
Agropyron can·imnn, Hunde-Kvik. - Alm. på nordbreclclen, T .  
Secale cereale, Rug. - Dyrket og forvildet, T .  
Horcleum clistichmn, Toradet Byg. - Dyrket og forvildet, T .  
Erioplwrum angustifolimn, Smalbladet Kæruld. - Vibefecltmosen, T. 
Erioplwrum latifolium, Bredbladet Kæruld. - Norclbreclden, M.  
Sci1·pus pauciflorus, Fåblomstret Kogleaks. - Vibefecltmosen, T ;  Nordbredden, M. 
Sei-rpus marit-i-mus, Strand-Kogleaks. - Sønclersøen, M.  
Seirpus silvat-icus, Skov-Kogleaks. - Ved Værebro å ,  T. 
Seirpris lacust.er, Sø-Kogleaks. - Alm. i søen, T, M. 
Heleoclwris acicularis, Nåle-Sumpstrå. - Søbredelen før udtørringen, M. 
Heleocharis palustris, Almindelig Sumpstrå. - Alm. ved søen, T. 
Ca.rex clioica, Tvebo Star. - M. 
Carex daua!Uana, Rubladet Star. - Sump syd for søen, A,  1874-94 K.  
Carex pulicaris, Loppe-Star. - K. 
Carex disticha, Toradet Star. - Alm. i moserne, T .  
Carex appropinquata, Langakset Star. - 1933 K.  
Carex pan icrtlata, Top-Star. - Præstesø, T. 
Ca.rex contigua, Spidskapslet Star. - Nordbredelens østende, Sandet, T. 
Ca.rex divulsa, Mellembrudt Star. - Hh., T. 
Carex canescens, Grå Star. - En enkelt plante i skoven på nordsiden 1966, T. 
Carex elata, Stiv Star. - I  søen og i moserne, T, M. 
Ca.rex caespitosa, Tue-Star. - K. 
Ca.rex gracil-is, Nikkende Star. - Søens østbred, T, M. 
Ca.rex n igra, Almindelig Star. - Alm., T. 
Carex pallescens, Bleg Star. - Syd for søen, T. 
Carex Umosa, Dynd-Star. - Enge ved søen, !VI. 
Carex flacca, Blågrøn Star. - Syd for søen, T. 
Ca.rex panicea, Hirse-Star. - Alm. syd for søen, T. 
Carex caryophyllea, Vår-Star.- 1878 K. 
Carex lepidocarpa, Krognæb-Star. - 1937 K. 
Ca.rex serotina, Dværg-Star.- Krattet syd for søen, T. 
Ca.rex demissa, Grøn Star. - Sydbredden, 1833-98 K. 
Carex silvativa, Skov-Star. - Nordbreddens østencle, T. 
Carex pseudocyperus, Knippe-Star. - Alm. i moserne, T. 
Cm·ex vesicaria, Blære-Star. - 1927 K. 
Carex rostrata, Næb-Star.- Præstesø, T, M. 
Ca.rex acut'iformis, Kær-Star. - Alm., T, M. 
Ca.rex hirta, Håret Star. - Alm., T. 
Annn maculatwn, Dansk Ingefær. - En mindre bevoksning på norclbredden, 

muligvis forvildet, T. 
Lemna trisulca, Kors-Andemad. - Alm. i moserne, T. 
Lem.na polyrrhiza, Stor Andemad. - Lillesø, T. 
Lem1w minor, Liden Andemad. - Alm. i moserne, T. 
Juncus conglomeratus, Knop-Siv. - I moserne, T. 
Junerts effusus, Lyse-Siv. - I moserne, T. 
Juncus inflexus, Blågrå Siv. -I en rødlersmose i kratskoven syd for søen, T, M. 
Junerts fuscoater, Sod-Siv. - Ved søen, M. 
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ltmeus artieulatus, Glanskapslet Siv. - Alm., T. 
Ju.neus eom.pressus, Fladstrået Siv. - Moserne, T. 
Ju.neus bnfonhts, Tudse-Siv. - Alm. på stien syd og vest for søen, T, M. 
Lw:atla luzuloides, Bleg Frytle. - M, 1868-74 K. 
Luzu.Za multiflora, Mangeblomstret Frytle. - Bakkernes fugtigere afsnit, T, M. 
Luzula eampestris, Mark-Frytle. - Alm. på bakkerne, T. 
Colehieum antu.mnale, Tidløs. - Forvildet ved Skjallerengen, W, 1924-33 K. 
Gagea. lu.tea, Almindelig Guldstjerne. - Alm. på nordbred den, T, M. 
Gagea. minima, Liden Guldstjerne. - Nordbredden, W. 
AlUt11n oleraeemn, Vild Løg. - Hh. ved nordbredden, T. 
Polygonatum. mult-i.florum, Salomons Segl. - Alm. flere steder på nordbredden, 

T, M. 
Paris quad1'ifolia, Firblad. -Et par steder på nordbredden, T. 
Iris pseudaeonts, Flægblomst - Hh., T, M. 
OreTris morio, Salep-Gøgeurt. - Enge ved søen, M. 
Orel1is maseula, Tyndakset Gøgeurt.- Nordbredden, M .  
Greltis majalis, Maj-Gøgeurt. - Spredt syd o g  vest for søen, T. 
OreTris maeulata, Plettet Gøgeurt. - Nordbredden, M. 
Henninium monorehis, Pukkellæbe.- Enge ved søen, M. 
Epi.paetis palustris, Sump-Hullæbe. - Villemose, T; Nordbreddcn, M. 
Listera ouata, Ægbladet Fliglæbe. - Fåtallig i krattet vest for søen, T. 
Salix t'Tiandra, MandelpiL - Nogle træer på nordbredden, T. 
Salix alba, HvidpiL - Alm. ved nordbredden, T. 
Salix viminalis, BåndpiL - Alm., T. 
Sal-ix einerea, Gråpil. - M.  alm. ved søbredden og i moserne, T. 
Salix eaprea., Seljepil. - Alm., T. 
Salix n igrieans, SortpiL - Langs nordbredden, W. 
Salix hastata, SpydpiL - Ved Søndersøen, M. 
Sal·ix repens, Krybende Pil. - Hh. syd og vest for søen, T.  
Populus tremula, Bævreasp. - Kratdannende omkring søens vestlige del, T.  
Alnus glutinosa, Røde!. - Almindeligste større træ omkring søen, T. 
Almts ineana, Gråel . - Alm. på nordbredden, T. 
Betula. uerrueosa, Vorte-Birk. - T. 
Betula. pubeseens, Dun-Birk. - T. 
Garylus auellana, Hassel. - Alm. på nordsiden, T, M.  
Fagtts siluatiea, Bøg. - Alm. på nordbredden, T,  M.  
Quereus robur, Stilkeg. - På nordbredden, T. 
Ulmus glabra., Skovælm. - Alm., T. 
Humulus lupulus, Humle. - I  aspekrattet på nordbreddens østlige del, T. 
Urtiea. urens, Liden Nælde. - Forvildet i Sandet, T. 
Urtiea clioiea, Stor Nælde. - Alm., T. 
Rumex obtusifolitts, Butbladet Skræppe. - Vejkanter, T. 
Rwnex sanguineus, Skov-Skræppe .  - I  søens nordøstlige hjørne, T. 
Rumex erispus, Kruset Skræppe. - Alm., T. 
Rumex hydrola.patlwm, Vand-Skræppe. - Alm. i moserne, søen, T, M.  
Rmnex aeetosa, Almindelig Syre. - Bakkerne, T .  
Rumex thyrsiflorus, Dusk-Syre. - Bakkerne, T.  
Rumex aeetosella, Rødknæ. - T. 
Rt/.1nex tenui.folius, Smalbladet Rødknæ. - T. 
Polygonmn amphibium, Vand-Pileurt. - Ved søen, T, M. 
Polygonum lapathifoUum, Bleg Pileurt. - Søbredden, M. 
Polygomun nodosu.m, Knudet Pileurt. - Affaldbunke syd for søen, T;  søbred-

den, M.  
Polygonu.m persiearia, Fersken-Pileurt. - Alm., T, søbredden, T.  
Polygonum minus, Liden Pileurt. - Søbredden, M.  
Polygonum hydropiper, Bidende Pileurt. - Søbredden, M.  
Polygomtm auieulare, Hønsegræs. - Alm., T. 
Polygonum arenastnun, Almindelig Pileurt. - Alm., T. 
Polygonum eonuoluulus, Snerle-Pileurt. - Markukrudt, T. 
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Polygonwn dumetorum, Vinge-Pileurt. - Nordskrænten, M. 
Fagopywm sagittatum, Ager-Boghvede. - M. 
Fagopyrum tataricwn, Tataris.k Boghvede. - M. 
Chenopodiu.m polyspemmm., Mangefrøet Gåsefod. - I haver, T. 
Chenopodiu.m album, Hvidmelet Gåsefod. - Alm., T. 
Cl1enopodium 1'ttbwm, Rød Gåsefod. - 1866 på det tørlagte område, M.  
Atri.plex patula, Svine-Mælde. - Alm., T. 
Atriplex lwstata, Spyd-Mælde. - T. 
Atriplex calotheca, Skønbægret Mælde. - 1866 på det tørlagte område, M.  
Suaeda. maritima, Strandgåsefod. - 1866 på det tørlagte område, M. 
Amaranthus hybridus. - På de tilsåede arealer 1867, M. 
Cerastium. biebersteinH, Hvidbladet Hønsetarm. - Forvildet i Sandet, T. 
Cerastium semidecandrwn, Femhannet Hønsetarm. - Bakkerne, T. 
Cerastium brachypetalum., Stivhåret Hønsetarm. - Skrænten ved Skjallerengen, W 

1924, kendt fra 1878. 
Cerastium vulgare, Almindelig Hønsetarm. - Alm., T, M. 
Cerastiwn arvense, Storblomstret Hønseta1m. - Vest for søen, T, M. 
Malachium aquaticu.m., Kløvkrone.- Ved søen og i moserne, T, M. 
Sagina procu.mbens, Almindelig Firling. - I  haver og på marker, T. 
l'vHnuartia hybrida, Tyndbladet Nore!. - Søens udtørrede del, 1869-71 M. 
Arenaria serpyllifoUa, Mm·karve. - Syd for søen, T, M. 
Arenaria tri:nervia, Skovarve. - Omkring søen, T .  
Stellaria holostea, Stor Fladstjerne. - Alm. på nordbredden, T. 
Stellaria crassifoUa, Tykbladet Fladstjerne. - Enge ved søen, .tv!. 
Stellaria palustris, Kær-Fladstjerne. - Præstesø, T. 
Stellaria gram.inea, Græsbladet Fladstjerne. - Alm., T. 
Stel/ada. o/sine, Sump-Fladstjerne. - På det tørlagte område, 1866 M. 
Stellaria media, Almindelig Fuglegræs. - Alm., T. 
Scleranthus annuus, Enårig Knavel. - På marker, Sandet, T. 
Spergula. arvensis, Almindelig Spergel. - I haver og på marker, T,  M. 
Viscaria vulgaris, Tjærenellike. - Sandet, markdige nord for søen, T. 
Lyclmis flos-cuculi, Trævlekrone.- I moserne, T. 
Melandrimn rubrum, Dag-Pragtstjerne. - Alm. nord og øst for søen, T,  M.  
Melandrium album, Aften-Pragtstjerne.- Hh., T .  
S-ilene cucubalus, Blæresmelde. - Sandet, nord for søen, T .  
Silene noctiflora, Nat-Limurt. - På det  tilsåede område, M. 
S-ilene ·1wtans, Nikkende Limurt. - Nordskrænten, M. 
Silene otites, Klit-Limurt. - På det tilsåede område, M,  1866-70 K. 
Kohlrouschia proUfera, Knopnellike. - På det tilsåede område, M, 1867-72 K. 
Diantlws carthusianorum, Kartøjser-Nellike. - På det tilsåede område, M ,  1867, 

70 og 71 K. 
Gypsophila. ·mumlls, Gipsurt. - 1866 på det tilsåede område, M. 
Sa.ponaria officinalls, Sæbeurt. - Forvildet i Sandet, T. 
Nuphar luteum, Gul Akande. - Moser syd for søen, T ;  Søndersøen før udtørrin-

gen, M.  
Nym:phaea alba, Nøkkerose. - Moser syd for søen, T; søen før udtørringen, M.  
Ceratophyllmn demersmn, Tornfrøet Hornblad. - Lillesø, T.  
Caltha palustris, Engkabbeleje. - Alm. ved søen og i moserne, T, M. 
TmlUus eumpaeus, Engblomme. - Villemose, T, M. 
Actaea. spicata, Druemunke. - Ved søens østende, T. 
Ra.nwlculus lingua, Langbladet Smørblomst. - Ved søen og i moserne, T, M. 
Ranunculus flmnmula, Nedbøjet Smørblomst. - Moserne syd for søen, San-

det, T,  M. 
Ra.nunculus reptans, Krybende Smørblomst. - Søbredderne før udtørringen, M.  
Ranunculus auTicomus, Nyrebladet Smørblomst. - Alm. på nordsiden, T. 
Ranunculus acer, Bidende Smørblomst.- Alm., T, M. 
Ranuncttlus repens, Lav Smørblomst. - M. alm., T. 
Ranunculus bulbosus, Knold-Smørblomst. - Bakkerne, Sandet, T, M. 
Rmwnculus sceleratus, Tigger-Smørblomst. - Præstesø, T, M. 
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Batrachium trichophyllwn, Hårfliget Frøpeber. - Grøft ved Præstesøen, T. 
Ba.trachium circina.t·mn, Kredsbladet Frøpeber. - Lillesø, T. 
Ficaria uema, Vorterod. - Alm., T. 
Anemone hepatica, Blå Anemone. - Nordbredden, M. Set i eet eksemplar på 

nordbredden af forfatteren, men synes nu forsvundet, T. 
Anemone nemorosa., Hvid Anemone. - Alm. i skovene, T. 
Anemone ran unculoides, Gul Anemone. - Alm. på flere steder langs nordbred-

den, T, M.  
ThaUctrum flavum, Gul Frøstjerne. -Vest for søen, T.  
Papaver somniferu.m, Opiums-Valmue. - På de tilsåede arealer, 1866 M. 
Papaver rlweas, Korn-Valmue. - T, M.  
Papaver dubium, Gærde-Valmue. - Sandet, markerne, T. 
Papaver argemone, Kølle-Valmue. - Sandet, T. 
Cl1el-idonium ma;us, Svaleurt. - Hh., T. 
Garydal-is cava., Hulrodet Lærkespore. - Alm. på nordbredden, T, M. 
Garyelalis fabacea, Lielen Lærkespore. - R. alm. på nordbredden, T, M. 
Fumaria off-icinalis, Læge-Jordrøg. - Sandet, i haver, T. 
Alyssmn alyssoides, Grådoclder. - Skrænt i Sandet, T, M.  
Berteroa incana, Kløvplade. - Sandet, Bakkerne, T .  
Erophila vema, Vår-Gæslingeblomst. - Alm., T .  
Armaracia rusticana, Peberrod. - Sandet, Skrænt ved Ballerupvej, T,  f-.11. 
Camelina microcarpa, Småskulpet Dodder. - M. 
Thlaspi. arvense, Almindelig Pengeurt. - R. alm., T. 
Iberis amara, Pryclsløjfe. - På de tilsåede arealer, 1866 M. 
Isatis tinctoria, Farve-Vajd. - 1867 på de tilsåede arealer, .M. 
Capsella. bursa.-pastoris, Hyrdetaske. - Alm., T. 
Nasturtium tmiseriatum., Vild Brøndkarse. - Ved søen, M.  
Rorippa silvestris, Vej-Guldkarse. - Tilfældig, T ;  på de tilsåede arealer, M.  
Rori.ppa. amphibia, Vandpeberrod. - Ved søen, Lillesø, T, M. 
Rorippa. islandica, Kær-Guldkarse. - Alm. ved søen, M; tilfældig ved Være-

bro å, T. 
Barbarea vulgaris var. arcuata, Udspærret Vinterkarse. -Syd for søen, T. 
T-u-rritis glabra, Tårnurt. - Tilfældigt forekommende, T, M. 
Ambis hirsuta, Stivhåret Kalkkarse. - Engene vest og sydvest for søen, T, A. 
Arabis corymbiflora, Nikkende Kalkkarse. - På en »højtliggende tør eng på 

Søndersøens Sydside«, A, kendt fra 1936-43 K. 
Cardamine palustris, Sumpkarse. - Lillesø, ved Værebro å, T. 
Ca.rdmnine amara., Vandkarse. - Før ved Værebro å, T. 
Hesperis mat·ronalis, Aftenstjerne. - Mosen syd for vandværket samt et par 

andre steder, T. 
Sisymbriu.m officinale, Rank Vejsennep. - T. 
Sisymbrimn altissimum, Ungarsk Vejsennep. - Tilfældigt indslæbt på stien langs 

nordbredden, T. 
Sisymbrium sophia, Barberforstand. - Tilfældigt indslæbt på stien langs nord-

bredden, T. 
Arabidapsis thaliana, Gåsemad. - På markerne, T. 
Alliaria officinalis, Løgkarse. - Alm. omkring søen, T. 
Erysinwm cheiranthoides, Gyldenlak-Hjørneklap. - På de tilsåede arealer, M .  
E·rysimum hieracii.folium., Rank Hjørneklap. - 1867 i søens udtørrede del, M .  
Brassica. na.pus, Raps. - Hh. nord for søen, p å  engene syd for søen, T ,  M.  
Brassica. campestris, Agerkål. - T.  
S·inapis a.rvensis, Agersennep. - Alm., T. Var. orientaliser også hyppig, T .  
Emcastrum gallicum, Svinesennep. - Syd for søen vest for vandværket, T. 

Kendt fra søen siden 1866, M, A. 
Ra.phamts rapha.nistmm, Kiddike. - Tilfældigt forvildet, T. 
Reseda lutea, Gul Reseda. - Engene sydvest for søen, T. 
Sedu.m teleph:ium ssp. maxim.um., Almindelig Sankthansurt. - Hh., T. 
Sedum. telephium ssp. telephium, Rød Sankthansurt. - Ved en lysning på nord

breddens østlige del, T. 
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Sedmn spttrium, Rød Stenurt. - Tilfældig i Sandet, T. 
Seclu.m albmn, Hvid Stenurt. - Forvildet i Sandet, T. 
Seclum rupestre, Bjærg-Stenurt. - Tilfældig i Sandet, T. 
Seclum acre, Bidende Stenurt. - Skrænter i Sandet, T. 
Saxifmga hirculus, Gul Stenbræk. - Mose øst for Kirke Værløse, M. 
Saxifmga granulata, Kornet Stenbræk. - Bakkerne, T. 
Chrysospleni.ttm altemifolium, Almindelig Milturt. - Nordbredden, M. 
Philaclelphus coronarius, Pibeved. - Forvildet på affaldshøjen ved Bakkerne, T. 
Ribes ttva-crispa, Stikkelsbær. - Alm. i krattet omkring søen, T. 
Ribes nigrum, Solbær. - Alm. i krattet omkring søen, T. 
Ribes spicatmn, Vildribs. - I krattet vest for søen, T. 
Physocarptts opuUfolius, Blære-Spiræa. - Forvildet på affaldshøjen ved Bak-

kerne, T. 
Rubus idaeus, Hindbær. - Alm. omkring soen, T. 
Ru bus plicatus. - Et sted på stien sydvest for søen, T. 
Rubus caesitts, Korbær. - Alm. på nordbredden, T. 
Rubus corylifolitts, Hassel-Brombær. - Hh., T. 
Fragaria vesca, Skovjordbær. - Alm., T. 
Potentilla 1·ecta, Rank Potentil. - Forvildet i Sandet, T. 
Potentilla argentea, Almindelig Sølv-Potentil. - Alm., T. 
Potentilla impoli.ta, Fingret Sølv-Potentil. - Bakkerne, T. 
Potentilla erecta, Tormentil. - I moserne, T. 
Potentilla reptans, Femfingerurt - Syd for søen, T. 
Potentilla anseri.na, Gåse-Potentil. - Alm., T. 
Potentilla palustris, Kragefod. -Moserne, T. 
Geum urbanttm, Feber-Nellikerod. - Alm. omkring søen, T. 
Geum rival e, Eng-Nellikerod. - Alm. på engene og i moserne, T. 
Filipenelula ttlmaria, Almindelig Mjødurt. - Alm. omkring søen, T, M. 
Filipendttia vulgaris, Knoldet Mjødurt. - Nordskrænten, M. 
Aphanes amensis, Almindelig Dværgløvefod. - Sandet, på marker, T. 
Alchem.il/a pastoralis, Fløjls-Løvefod. - Bakkerne, T. 
Alchemilla acutiloba, Stjernebladet Løvefod. - Bakkerne, T. 
Alchemilla vestita, Liden Løvefod. - 1938 K. 
AlchemUla glabra, Glat Løvefod. - Alm., T. 
Agrimonia ettpatoria, Almindelig Agermåne. - Alm., T. 
Poteritun sanguisorba, Blodstillenele Bibernelle. - På den sanelede eng vest for 

søen, T. 
Rosa virgin iana, Glansbladet Rose. - Forvilelet på affaldshøjen ved Bakkerne, T. 
Rosa rugosa, Rynket Rose. - Plantet i hegn ved Vandværket, T. 
Rosa rubiginosa, Æble-Rose. - På affaldshøjen ved Bakkerne, sandsynligvis for-

vildet, T. 
Rosa canina, Sildig Hunderose. - Alm., T. 
Prunus spinosa, Slåen. - Alm., T, M.  
Cerasus avium, Fuglekirsebær. - Alm. på nordbreclclen, T.  
Maltts silvestris, Skovæble. - Nordbreddens vestlige og østlige dele, T .  
Sarbus intermeclia, Selje-Røn. - Fmvildet på Bakkerne, T .  
Sarbus hybrida, Finsk Røn. - Forvildet på Bakkerne, T. 
Sarbus aucuparia, Almindelig Røn. - Hh. på nordbredden, T. 
Crataegus oxyacantha, Almindelig Hvidtjørn. - Alm., T. 
Crataegus monogyna, Engriflet Hvidtjørn. - Alm., T. 
Lupimts polyphyllus, Have-Hjulblad. - Forvildet i Sandet, T. 
Onanis repens, Mark-Krageklo. - Sandet, Bakkerne, T. 
Medicago lupulina, Humle-Sneglebælg. - Alm., T. 
Meclicago sativa, Lucerne. - Forvildet i Sandet, T. 
Melilatus alhus, Hvid Stenkløver. - Forvildet i Sandet, Bakkerne, T. 
Melilatus officinalis, Mark-Stenkløver. - Forvildet i Sandet, T. 
Trifolium. campestre, Gul Kløver. - Sandet, T. 
Trifolium dubiwn, Fin Kløver. - Plæneukrudt, T. 
TrifoUum aureum, Humle-Kløver. - Nordskrænten, søens østende, M. 
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TTifoUttm mpens, Hvidkløver. - Alm., T, M. 
TTifolium hybri.dum, Alsikekløver. - Bakkerne, T. 
TTifoliwn aroense, Hare-Kløver. - Sandet, på marker og i haver, T. 
TTifoliu.m stTiatwn, Stribet Kløver. - Nord for søen, M. 
Trifolitun ·incamatmn, Blodkløver. - Søens udtørrede del 1869-70, M. 
TTifoUum pratense, Rødkløver. - Bakkerne, T, M. 
TrifoUum medium, Bugtet Kløver. - M.  alm. på Bakkerne og engene, T. 
Tr·i.folium alpest·re, Skov-Kløver. - Nordskrænten, M; W angiver dens findested 

til skrænterne ved Skjallerengen og skriver, at den ikke fandtes på stedet i 
1924. 

Anthyll-is oulneraria, Rundbælg. - Syd og vest for søen, Sandet, T, M. 
Lotus comi.culat-us, Almindelig Kællingetand. - Alm., T, M.  
Lot-us tenuis, Smalbladet Kællingetand. - På den fugtigere del  af Bakkerne, T .  
Astragalus glycyphyllus, Sød Astragel. - Omkring søen, T. 
Coran-illa vaginal-is. - Søens udtørrede del 1874, M.  
Onobrycltis sat·ioa, Esparsette. - På de tilsåede arealer 1866, M. 
Vicia cracca, Muse-Vikke. - Alm., T. 
Vicia villosa, Sand-Vikke. - Sandet 1966, T. 
Vicia sepiu.m, Gærde-Vikke. - Før på nordbredden, T. 
Vicia sativa, Foder-Vikke. - T. 
Vicia angustifoUa, Smalbladet Vikke. - T. 
Vicia lathyroides, Vår-Vikke. - Bakkerne, T. 
Lathyrus pratensis, Gul Fladbælg. - Alm., T. 
Latltynts tuberosus, Knold-Fladbælg. - Sandet 1965, nu udryddet, T. 
Lathynts siloester, Skov-Fladbælg. - Et sted sydvest for søen, T, !VI. 
Geranium pusillum, Liden Storkenæb. - Sandet, på marker, T. 
Geranium dissectwn, Kløftet Storkenæb. - Hh., T. 
Geranium malle, Blød Storkenæb. - På marker, T . 

. Geranium robertiamun, Stinkende Storkenæb. - Alm. på nordbredden, T. 
Geranium pyrenaicu·m, Pyrenæisk Storkenæb. - Et sted på Kirke Værløsevejen, 

T, M.  
Geranium pratense, Eng-Storkenæb. - Sanelet 1965, T.  
Geranium pal-ustre, Kær-Storkenæb. - Moserne syd for Værebro å ,  T .  
Geranium. sanguineum, Blodrød Storkenæb. - Norclskrænten, M.  
Erodiu .m cicutarium, Hejrenæb. - Sandet, på marker, T .  
Oxal-is acetosella, Skovsyre. - Et enkelt sted på nordbredelens østlige del, T. 
Oxal-is stricta, Rank Surkløver. - Haveukruclt, T. 
Unum usitatissimum, Almindelig Hør. - Sanelet 1964, T. 
L·inum catlwrt-icum., Vild Hør. - Alm. på Bakkerne samt syd og vest for søen, T. 
Polygala oulgare, Almindelig mælkeurt - 1937, K. 
E uphorbia peplus, Gaffel-Vortemælk. - Sandet, T. 
Eu.phorbia helioscopia, Skærm-Vortemælk. - Have- og markukruclt, T. 
Mereuriolis peremr is, Skov-Bingelurt. - M. alm. på nordsiden, T. 
Callitriche platycarpa, Fladfrugtet Vanclstjerne. - Lillesø, T. 
EHonymus europaeus, Benved. - Omkring søen, T. 
Acer pseudoplatanus, Ær. - Nogle eksemplarer på norclbreclclen, T. 
lmpat-iens pamiflora, Småblomstret Springfrø. - Forvilelet i Sandet, T. 
Rham.tws cathart-icus, Korsved. - Alm. i krattet omkring søen, T. 
Frangula alnus, Tørst. - Krattet vest for søen, T. 
Til-ia platyphylla, Storbladet Lind. - På affaldshøjen ved Bakkerne, T. 
Til-ia vulgaTis, Park-Lind. - I  skoven ved Ballerupvej, T. 
Malva silvestris, Almindelig Katost. - Ved Kirke Værløsevejen, T. 
Maloa m osclwta, Moskus-Katost. - Før i Sandet, Skrænt ved Ballerupvej, T. 
Hypericu m  montanwn, Bjerg-Perikon. - Nordskrænten, M; findes for øjeblikket 

i Lille Hareskov lige på den anclen side af Ballerupvejen. 
Hyperict1.1n maculatum, Kantet Perikon. - Hh. vest og syd for søen, T. 
Hypericu.m perforatwn, Prikbladet Perikon. - Alm., T. 
Hyperict11n hum.ifusum, Dværg-Perikon. - Haveukrudt, T. 
Hel-ianthemum 1wmmulariu.m, Soløje. - Norclskrænten, M.  
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Viola tricolor, Almindelig Stedmoderblomst. - Syd for søen henimod vandværket, T. 
Viola amensis, Ager-Stedmoderblomst. - På marker og i haver, T. 
Viola miclzenbachiana, Skov-Viol. - På norclbredden, T, M.  
Viola rivi.niana, Krat-Viol. - På norclbredden, T.  
Viola stagnina, Rank Viol. - Søndersøen 1943, K. 
Viola hi-rta, Håret Viol. - Hh. omkring søen, T. 
V·iola odorata, Marts-Viol. - Forvildet langs en sti, der fører ned til nordbred-

den, T. 
Viola epipsila, Tørve-VioL - Mose øst for Kirke Værløse, M; Søndersøen 1943, K. 
Daphne mezereum, Febertræ. - Krattet vest for søen, T. 
Lythrum salicaria, Kattehale. - Alm., T. 
Oenothera biennis, Toårig Natlys. - Forvildet i Sandet, T. 
Epilobium tetragomnn, Kantet Dueurt. - Vandhuller i Sandet, T. 
Epilobium montanwn, Glat Dueurt. - Alm., T. 
Epilobiu.m palustre, Kær-Dueurt. - Præstesø, T. 
Epilobium parviflormn, Dunet Dueurt. - Hh., T. 
Epilobitt1n hi.rst/.ttnn, Lådden Dueurt. - Alm., T, M. 
Chamaenerion angustifoliwn, Gederams. - Flere steder, T, M. 
Circaea lutetiana, Dunet Steffensurt. - Alm. på nordbredden, T. 
Myriophyllum spicatum, Aks-tusindblad. - Lillesø, T. 
M yriophyllu.m verticillatum, Krans-Tusindblad. - Søens østende før udtørrin-

gen, M.  
Hedera helix, Vedbend. Et sted på nordbredden i skyggefuld bøgeskov, T,  M. 
Hydrocaty/e vulgaris, Vandnavle. - Villemose, mosen syd for Vandværket, T. 
E-ryngium planum., Skovlbladet Mandstro. - Forvildet på en høj ved vandvær-

ket, T. 
Sanicula eu·ropaea, Sanikel. - Ved Ballerupvej, T. 
Clzaerophyllu.m temulum., Hulsvøb. - Alm. på nordbredden, T. 
Anthriscus silvester, Vild Kørvel. - Alm., T. 
Torilis japonica, Hvas Randfrø. - R. alm., T. 
Fa/caria vulgaris, Seglblad. - Forvildet i Sandet, T. 
Cannn carvi., Kommen. - Alm. syd for søen, T. 
Buniu.m bulbocastaneum, Jordkastanje. - »en del udbredt på de tørre, noget 

sandede Enge omkring søens Sydvesthjørne«, A. 
Pimpinelia major, Stor Pimpinelle. - Engkrat syd for søen 1937, A. 
Pimpinelia saxifraga, Almindelig Pimpinelle. - Sandet, T. 
Aegopodiwn podagraria, Skvalderkål. - Alm., T. 
Shnn lat'ifoli:tnn, Mærke. - Alm. i søen og i moserne, T. 
Oenanthe aquatica, Billebo. - M. 
Aethusa cynap-ium, Hundepersille. - Sandet, ved Præstesø, T. 
S-ilaum silaus, Engskærm. - Engkrat på søens sydside, A. 
Angelica silvestris, Angelik. - Alm. omkring søen, T. 
Peucedanum palustre, Kær-Svovlrod. - Alm., T. 
Pastinaca sati.va, Pastinak. - Alm., T. 
Heracleum sibi.ricwn, Grønblomstret Bjørneklo. - Alm. på nordbredden, T. 
Heracleum mantegazzianum, Kæmpe-Bjørneklo. - Forvildet omkring Værebro 

å, T. 
Laserpit-ium latifolimn, Foldfrø. - Nordskrænten, M; den sandede mark vest for 

søen, A. For tiden findes denne sjældne plante kun to steder ved Søndersøen, 
hvor den dels forekommer fåtalligt på nordbredden (3 stk. talt 1.7.1966). Her 
bliver den maltrakteret under den årlige slåning af stiens kanter. Desuden 
forekommer den i en lidt talrigere bevoksning et sted i krattet ved søen, hvor 
den har mulighed for at blive ved med at vokse uforstyrret. 

Daucus carota, Gulerod. - Alm., T. 
Pyrola rotundifolia, Mose-Vintergrøn. - Ved østenden af søen, M. 
Calluna vulgaris, Hedelyng. - Sandet, Bakkerne, T. 
Primula farinosa, Melet Kodriver. - Moser ved søen, M.  
Primula veris, Hulkravet Kodriver. - Hh.  omkring søen, T, M.  
Hottania palustris, Vandrøllike. - Villemose, T,  M.  
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Lysimachia thyrsiflora, Dusk-Fredløs'. - Ved søen, T, M. 
Lysimachia vulgaris, !Jminclelig Fredløs. - Ved søen, T. 
Lysimachia punctata, Prikbladet Fredløs. - Forvildet i mosen ved Bakkerne, T. 
Lysi:machia ?Wm:mularia, Pengebladet Fredløs. - Nordbreddens østlige del, flere 

steder ved vandværket, T. 
Anagallis arvensis, Rød Arve. - Ukrudt i mark og have, T. 
Armeria maritima, Engelskgræs. - Norclskrænten, M.  
Fmxinus excelsior, Ask. - Alm. omkring søen, T. 
Syringa vulgaris, Syren. - Forvilelet sydvest for søen og i Sandet, T. 
Gentiana cmnpestris, Bredbægret Ensian. - M. 
Gentiana tlliginosa, Eng-Ensian. - 1883-98, K. 
Centauri11m umbel/atll'ln, 1'vlark-Tusinclgylden. - I  krattet syd for søen, T. 
Menyanthes trifoliata, Bukkeblad. - Villemose, T,  M. 
Con volvulus sepium, Gærde-Snerle. - Alm. omkring søen, T, M.  
Convolvulus amensis, Ager-Snerle. - Bakkerne, vejkanter, Sandet, T. 
Ouscuta epithymwn, Lyng-Silke. - Enge syd for søen, A. 
Sym.phytll'ln asperum, Ru Kulsukker. - Et sted i det bebyggede område, T. 
Anchusa officinalis, Læge-Oksetunge. - Sandet, vejkanter, T, M. 
Lycopsis amensis, Krumhals. - Sandet, T. 
Nonea. versicolor, Kosakurt - Sanelet 1922.-65, først forvilelet i et gartneri ved 

Sanelet og har herfra bredt sig til selve grusgraven, T. 
P11lmonaria obscum, Almindelig Lungeurt - R. alm. på nordbredclen, T, M.  
Myosotis discolor, Forskelligfarvet Forglemmigej. - Haveukruclt, T. 
Myosotis hispida, Bakke-Forglemmigej. - Sandet, T. 
Myosotis silvatica, Skov-Forglemmigej. - Nogle steder på nordbreclden, T. 
Myosotis amensis, Mark-Forglemmigej. - Alm., T. 
Myosot,is stricta, Rank Forglemmigej. - Ukrudt, T. 
Myosotis caespitosa, Sump-Forglemmigej. - Set en gang på nordbredclen, T. 
Myosotis palustris, Eng-Forglemmigej. - Alm., T,  M. 
Uthospermum. arvense, Rynket Stenfrø. - Forvilelet ved Præstesøen, T. 
Echi.um amense, Slangehoved. - Sandet, vejkanter, T. 
Teucrium scorodonia, Klase-Kortlæbe. - Søens udtørrede del 1877-78, K. 
Scu.tella.ria galericulata, Almindelig Skjolddrager. - Alm., T. 
Nepeta hederacea, Korsknap. - Alm. omkring søen, T. 
Pnmella vulgaris, Almindelig Brunelle. - Alm., T. 
Frunella laciniata, Hvid Brunelle. - Enge syd for søen, A. 
Lam·iwn album, Døvnælde. - Vejkanter, T. 
Lami.um. ·purpureu.m, Rød Tvetand. - På marker og ved veje, T. 
Lam:ium. hybridu:m, Fliget Tvetand. - I  plantagerne nord for søen, T. 
Lmnium amplexicaule, Lielen Tvetand. - På marker, T. 
Galeapsis tetmhit, Almindelig Hanekro. - Alm., T. 
Galeapsis bifido, Skov-Hanekro. - 1948 K;  muligvis alm. på nordsiden, T. 
Galeapsis speciosa, Hamp-Hanekro. - På marker, ikke alm., T. 
Ballota nigra, Rød Tandbæger. - Før i Sandet, T. 
Stuehys pal·ustris, Kær-Galtetand. - Alm. ved søen, T. 
Stachys silvatica, Skov-Galtetand. - Alm. på nordbredden, T. 
Salvia pratensis, Eng-Salvie. - Søens udtørrede del 1871, M. 
Calmnintha acinos, Voldtimian. - Nordskrænten, M; Sandet, T. 
CUnopodill'ln vulgare, Krans børste. - Norclbredclen, T, M. 
Origamnn vulgare, Merian. - Alm. T, M. 
Thymus serpyllum, Smalbladet Timian. - Sandet, T. 
Thymus pulegioides, Bredbladet Timian. - Søens udtørrede del, M;  1869, 1940 K. 
Lycopus europaeus, Sværtevæld. - Alm. ved søen, i moserne, T. 
Ment/w aquatica, Vand-Mynte. - Ved søen, T. 
Ment/w arvensis, Ager-Mynte. - Alm., T. 
Solanum tuberosum, Kartoffel. - Forvildet ved Præstesø og i Sandet, T. 
Solantnn lycopersicum, Tomat. - Ved Værebro å 1966, T. 
Solanum dulcamara, Bittersød Natskygge. - Alm., T, rvl. 
Datura stmmonium., Pigæble. - Sanelet 1964, T. 
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Verbascmn thapsifonne, Storblomstret Kongelys. - Bakkerne, Sandet, T, M. 
Verbascum nigrmn, Mørk Kongelys. - Lysninger på nordbredden, vejkanter, T, M. 
Verbascu.m speciosu.m, Kandelaber-Kongelys. - Sandet 1964, T. 
Linaria minor, Liden Torskemund. - Alm. i Sandet, T. 
Linaria vulgaris, Almindelig Torskemund. - Alm. vest og syd for søen, T. 
Unaria maroccana, Mørk Torskemund. - Sandet 1965, T. 
Unaria elatine, Spydbladet Torskemund. - På de tilsåede arealer 1866, lvl. 
Anrirrhinum maius, Have-Løvemund. - På de tilsåede arealer 1866, M.  
Antlrrhinum orontium, Ager-Løvemund. - På de tilsåede arealer 1866, M. 
Scroph ularia nodosa, Knoldet Brunrod. - Alm. omkring søen, Haveukrudt, T. 
Veronica hederifolia, Vedbend-Ærenpris. - Nordbredden, T, M. 
Veronica persica, Storkronet Ærenpris. - Markukrudt, T. 
Veronica fil-iformis, Tråd-Ærenpris. - Haveukrudt, T. 
Veronica. arvensis, Mark-Ærenpris. - Vejkanter, på marker, i haver, T. 
Veronica serpylUfolia, Glat Ærenpris. - Have- og markukrudt, T. 
Veronica. officinaUs, Læge-Ærenpris. - I bøgeskov på nordbreddens østlige del, T. 
Veronica chamaedrys, Tveskægget Ærenpris. - Alm., T. 
Veronica anagalUs-aquatica, Lancetbladet Ærenpris. - T. 
Veronica beccabunga, Tykbladet Ærenpris. - Moserne, T. 
Odontites 1'llhm, Mark-Rødtop. - Sandet, Bakkernes fugtigere del, T. 
Eu.phrasia cu.rta, Kort Øjentrøst. - Bakkerne, syd for søen, Sandet, T. 
Melampynun nemorosum, Blåtappet Kohvede. - Nordskrænten, M.  
Rhinanthus serotinus, Stor Skjaller. - Alm. syd og vest for søen, T. 
Pedicularis palustris, Eng-Troldurt. - Vibefedtsmosen, T. 
Lathmea sq·uamata, Skælrod. - I et tornekrat på nordbredden, T, M. 
Pi.ngu.icula vulgmis, Vibefedt. - Nordbredden, M; Vibefedtsmosen, T. 
Utricularia vulgaris, Almindelig Blærerod. - Lillesø, T. 
Utricularia 'inter-media, Storlæbet Blærerod. - Mose øst for Kirke Værløse, M.  
Plantago maior, Glat Vejbred. - Ved veje og stier, T .  
Plantago media, Dunet Vejbred. - Engene ved søen, T .  
Plantago lanceolata, Lancetbladet vejbred. - Alm., T. 
Sherardia arvensis, Blåstjerne. - Syd for søen, T. 
Asperu/a odomta, Bukkar. - Nordbredden, T, M. 
Galium aparine, Burre-Snerre. - Alm., T. 
Galium ullginosum, Sump-Snerre. - Moserne, T. 
GaUmn palust·re, Kær-Snerre. - Alm. i moserne, T. 
Galium p umilum, Liden Snerre. - Søens udtørrede del, M. A, 1869-1931, K. 
Gal·imn mollugo, Hvid Snerre. - Alm. syd for søen, T. 
Gal·iu.m venun, Gul Snerre. - M.  alm. på Bakkerne, alm. syd for søen, T. 
Gallum wirtgenii, Mørkegul Snerre. - Engene syd for søen, A, 1870-1949, K. 
GaUu.m bo reale, Trenervet Snerre. - Sydvest for søen, ikke alm., T, M. 
Sambucus nigra, Almindelig Hyld. - Alm. på nordbredden, T. 
Sambucus racemosa, Drue-Hyld. - Forvildet på affaldshøjen ved Bakkerne, T. 
Vibum.um op u lus, Kvalkved. - I krattet omkring søen, T, JVI. 
Lonicem xylosteu.m, Dunet Gedeblad. - Alm. på nordbredden, T. 
Lonicem periclymemnn, VedvindeL - Et par steder på nordbredden, Ballerup-

vejen, T. 
Adoxa moschatellina, Desmerurt. - R. alm. på nordbredden, T. 
Valerianella locusta, Tandfri Vårsalat. - Vandværket 1964, T. 
Valeriana officinalls, Læge-Baldrian. - Omkring søen på åbne steder, T, M. 
Valeriana sambucifolia, Hylde-Baldrian. - Nogle usikre planter fra Skjaller-

engen, T. 
Valeriana dioica, Tvebo Baldrian. - I moserne, T, M.  
Scabiosa colwnbaria, Due-Skabiose. - Nordskrænten, M. 
Sueeisa pratensis, Djævelsbid. - Villem ose, T, M.  
Knautia pratensis, Blåhat. - Alm. sydvest for søen, T .  
Cmnpanula raprmculoides, Havepest. - Sandet, affaldshøjen ved Bakkerne, T. 
Campmwla tracheliu.-m, Nælde-Klokke. - Alm. på nordbredden, T. 
Ca.mpanula rotu.ndifola, Blåklokke. - Alm., T. 
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Campanula patula, Eng-Klokke. - På det tørlagte område 1867, M. 
Jasiane mantana, Blåmunke. - Sandet, T, M.  
Legausia speculum-ueneris, JomfruspejL - På det tørlagte område 1866,M. 
Arctitmt nemarastnn, Skov-Burre. - Alm. omkring søen, T. 
Arctium lappa, Læge-Burre. - På affaldhøjen ved Bakkerne, T. 
Carduus crispus, Kruset Tidsel. - Alm., T. 
Ci:rsium aleraceu.m, KåltidseL - Alm. omkring søen, T, M.  
Cirsium heteraphyllwn, Forskelligbladet Tidsel. - Sydvest for søen, mosen syd 

for vandværket, T. 
Cirsiwn vulgare, Horse-Tidsel. - Bakkerne, T. 
Cirsitnn palustre, KærtidseL - Alm. i moserne, T. 
Oirsium aruense, Agertidsel. - T. 
Carl-ina vulgaris, BakketidseL - Nordskrænten, M .  Bakker sydvest for søen, T. 
Centautea cyanus, Kornblomst. - Sandet, markukrudt, T. 
Centaurea n igra, Sorthoved-Knopurt - Søens udtørrede del, M, A, 1869-1950 K. 
Centau.rea macraptllan .  - Enge syd for søen, A, 1909-43 K. 
Centaurea scabiasa, Stor Knopurt. - Alm., T. 
Centaurea salstitialis, Tornet Knopurt. - Ved søen 1866, M.  
Centamea iacea, Almindelig Knopurt. - M.  alm. på Bakkerne og i engbæltet, T, 

M, A. 
Echinaps cammu.tatus, Tidselkugle. - Ret pæne bevoksninger omkring Ville-

mose, T. 
Eupatariu.m. cannabi:nu.m, Hjortetrøst - Alm. omkring søen, T, M. 
Salldaga virga-au.rea, Gyldenris. - Nordskrænten, M. 
Salidaga gigantea, Sildig Gyldenris. - Forvildet på nordbredden, T. 
Bellis perennis, Tusindfryd. - Alm., T, M. 
Aster salignus, Pilebladet Asters. - Forvildet i Sandet, T. 
Erigeran annua, Smalstråle. - Forvildet i Sandet, T, M.  
Erigeran acre, Bitter Bakkestjerne. - Sandet, T .  
Erigeron canadense, Kanadisk Bakkestjerne. - Sandet, T. 
Filaga apiculata, Gulgrå Museurt. - Søens udtørrede del, M. 
Gnaplwli.wn siluaticum, Rank Evighedsblomst. - Haveukrudt, T. 
Gnaphalium ttliginasu.m, Sump-Evighedsblomst. - Haveukrudt, T. 
GnaphaUu.m lutea-albu.m, Gulhvid Evighedsblomst. - Søens udtørrede del 1866, M. 
Inula salici.na, Pile-Alant. - Skjallerengen, T. 
Helianthus 1·igidus. - Forvildet i Sandet, T. 
Bidens tripartita, Fliget Brøndsel. - Præsteø, T, M. 
B·idens radiata, Fladhoved-BrøndseL - Ved Søndersøen 1867, M. 
Biden.Y cenwa, Nikkende Brøndsel. - Villemose, T, M. 
Galinsaga ciliata, Kirtel-Kortstråle. - Forvildet i Sandet, T. 
Anthemis t-inctaria, Farve-Gåseurt. - Søens udtørrede del 1866, M. 
Anthemis amensis, Ager-Gåseurt. - Markukrudt, T. 
Anthemis mthenica, Russisk Gåseurt. - Forvildet i Sandet, T. 
Anthemis catula, Hundeurt. - M. 
Achillea ptannica, Nyse-Røllike. - I  moserne, sydvest for søen, T. 
Achillea millefalium, Almindelig Røllike. - Alm., T, M, A. 
Matricaria inadara, Lugtløs Kamille. - Alm., T. 
Matticaria chamamilla, Vellugtende Kamille. - Sandet, ved Ballerupvejen, T. 
Matricaria matricariaides, Skive-Kamille. - Ved Ballerupvejen, Sandet, T. 
Chrysanthemum pmthenittm, Matrem. - Tilfældig på nordbredden 1964, T. 
Chrysanthemum leu.canthemum, Hvid Okseøje. - Alm., T. 
Chrysanthennt:m segetum, Gul Okseøje. - Markukrudt, T. 
Chrysanthemum carymbastmt, Lund-Okseøje. - Forvildet i krattet syd for søen, 

T; kendt herfra siden 1867, K. 
Tanacetum vulgare. Rejnfang. - Sandet, ved søens vestende, T. 
Artemisia vulgaris, Grå Bynke. - Alm. de fleste steder, T. 
Attemisia campestris, Mark-Bynke. - Sandet, T. 
Petasites hybridus, Tordenskræppe. - En bevoksning på nordbreddens østlige 

del, T. 
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Tussilago farfm·a, Følfod. - Bakkerne m.m., T. 
Gineraria. palustris, Kær-Fnokurt. - 2 gange set i Præstesøen, T, M. 
Senecia vu.lgaris, Stolt Henrik. - Alm. haveukrudt, T. 
Senecia viscosus, Klæbrig Brandbæger. - Sandet, tilfældig ved nordbredden, 

T, M.  
Senecia vemalis, Vår-Brandbæger. - T. 
Senecia iacobaea, Eng-Brandbæger. - Alm., T. 
Senecia aquatica, Vand-Brandbæger. - Søens udtørrede del, M .  
Calenelula officinalis, Jvlorgenfrue. - Forvildet i Sandet, T. 
Gichoril/.1n intybus, Cikorie. - Sandet, Bakkerne, T. 
Lapsana communis, Haremacl. - Alm. omkring søen, T. 
Hypoclweris mdicata, Alm. Kongepen. - Alm., T.  
Leontadon. hispidus, Stivhåret Borst. - Sydvest for søen, T.  
Leontadon autumnalis, Høst-Borst. - Alm. på Bakkerne og syd for søen, T, !VI. 
Leontodon nudicaulis, Hundesalat - Søens udtønede del 1869, M.  
Pieris hiemciaides, Ru Bittermælk. - Nordbredden, M;  nær Skjallerengen, T .  
Pieris arvalis. - Ved søen 1870, M.  
Tragopagon pratensis, Eng-Gedeskæg. - Alm., T .  
Sonclws oleraceus, Almindelig Svinemælk. - Markukrudt, T .  
Sonehus asper, Ru Svinemælk. - Alm., T .  
Sonehus arvensis, SkørtidseL - Alm., T .  
Lactuca nwralis, Skov-Salat. - Nordbredden, T .  
Grepis praemorsa, - Afbidt Høgeskæg. - Søndersøen 1938, K .  
Grepis paludosa, Ørneøje. - Alm. på nordbredden, T .  
Crepis tectorum, Tag-Høgeskæg. - Nordbreddens østlige del, T .  
Crepis n icaeensis, Fransk Høgeskæg. - 1866 på det  tilsåede område, M. 
Crepis ca.pilla.ris, Grøn Høgeskæg. - Alm., T, M. 
Taraxacu.m. vulgare, Fandens Mælkebøtte. - M. alm., T. 
Hieracium pilasella, Håret Høgeurt. - Hh. syd for søen, Sandet, T.  
Hieracium a1tratiacum, Pomerans-Høgeurt. - Forvildet et sted nord for søen, T.  
Hieracittm pimwtifidum . . - Nordbreddens østlige del i bøgeskov, T. 
Hieracium diaphanoides. - I krattet syd for søen, T. 
Hieracium 'llmbellatum, Smalbladet høgeurt. - Skjallerengen, T.  
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Fund af storsommerfugle fra Danmark i 1966 

Meddelelser fra de lepidopterologiske foreninger i Danmark 

Af Svend Kaaber og Ib Norgaard 
(Digtervænget 2, Århus C) (Lyngbygårdsvej 87, Lyngby) 

Den følgende liste er som sine forgængere blevet udarbejdet efter retnings
linier, der tidligere har været omtalt i tidsskriftet (Flora og Fauna 1962:180), 
hvortil der henvises. 

Gennem de seks år har disse lister undergået en gradvis udvikling, idet omtalen 
af arter med ustabile danske forekomster har fået stadig større omfang. Udover 
arter, som den nyeste danske håndbogslitteratur allerede har erkendt som labile, 
vandrende eller strejfende, har disse lister også inddraget andre arter, hvor disse 

forhold hidtil ikke har fået tilstrækkelig omtale. Dette gælder således landets 
boreale fauna-element, hvor adskillige af dets arter ofte findes udenfor deres na
turlige biotoper. Som eksempel kan nævnes de arter, hvis larver er knyttet til lyng

og bøllearter (fam. ETicaceae og Vacciniaceae). En optræden udenfor de sædvan

lige biotoper er i disse tilfælde let at erkende. I 1966 var en sådan strejfning til 
stede ved flere arter, jævnfør bl.a. arterne Ma.mestra glauca. Hb., Chloantha 
solidaginis Hb. og Hyppa mct-ilinea. Esp. For disse som for andre arters vedkom
mende, der i den følgende liste efter hidtidig sædvane alle har betegnelsen (D) 
vedføjet artsnavnet, modtages fortsat meget gerne oplysninger. Det samme gæl

der optræden af andre lokale arter udenfor den egentlige biotop. 
Vejrmæssigt set prægedes 1966 af et sent og kort forår, en som helhed sol

præget sommer og et mildt efterår i oktober. Den tidlige vinter i november 1965 
fortsatte til ind i marts 1966, og bortset fra en kort mild periode først i april, 
hvor pileraklerne blomstrede, var foråret indtil 22. april præget af sne og slud. 

Forsommeren i maj og juni var derimod præget af lange solskinsperioder. Også 
højsommeren havde en del solskinsdage, dels spredt og dels samlet i to højtryks
perioder 19.-25. juli og 13.-22. august. September måned var præget af køligt, 
tildels blæsende vejr, mens oktober måned var mild med mange lune nætter, 
der ebbede ud i november. 

Det som helhed gode vejr igennem sommeren bevirkede tilsyneladende ikke 

mange usædvanlige partielle 2. generations-forekomster. I denne forbindelse kan 
kun nævnes arten Selenia lrmaria Schiff. f. delmwria. Hb. fra Falster: Hannenau 
l stk. 20/8 (J. Lundquist), da artens sommerkuld ikke tidligere synes at have 
været

� 
nævnt fra landet. 

Derimod karakteriseredes året af talstærk optræden af flere migrerencle arter, 
først og fremmest Vanessa cardui L. og Pl-usia. gam.ma L. Sammen med dem 

optrådte også andre arter hyppigere, således Rhyacia. saucia. Hb., som havde 

et af sine bedste - om ikke det bedste - år her i landet, samt arten Rlwdometra 
sacraria. L. I det hele taget blev der fundet en del strejfende arter i 1966, for
trinsvis i højtryksperioderne i juli, august og oktober, hvad der gav året - i 

lighed mecl l964 - sit særlige præg. 

I årets løb blev der gjort ikke mindre end fem tilføjelser til den elanske forteg
nelse. Dels den nyligt fra Plusia festucae L. udskilte Plusia gracilis Lpk. (1966), 
dels den nære slægtning til Leucania pallens L., marskdyret Leucania favicolor 
Barr. Endvidere arterne Dysauxes ancilla. L., Rhyacia. gTisescens F. og Hypena 
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lividalis Hb. De tre sidstnævnte repræsenterer i høj grad overraskende, tildels 

uventede tilføjelser til den danske fauna. Deres forekomst kan derfor meget vel 
tjene som illustration af en arts mulighed for at unddrage sig samlernes opmærk
somhed selv på en tilsyneladende velundersøgt lokalitet, samt til a t vise de 
spreclningsmulighecler, som andre arter synes at have uneler egnede meteorologiske 

forhold. 

Rhopalocem 

Papil-io machaon L. (D) : Svalehalen blev i 1966 atter konstateret på øerne, hvor 
forekomsten for tiden er meget sporadisk. Sjæll. : Ti birke 2 stk. 18-20/6 (N. 
Madsen). Loll. :  Sæbyholm ved Nakskov l lmve primo aug. (K. Gregersen). 

Colias palae110 L. (D?) : Jyll. : Solsbæk v. Sæby l o 2/7 (P. L. Holst). Senest set 
i Danmark 1958-59. 

CoUas hyale L (D) : Blev i 1966 kun konstateret enkeltvis på Bornholm i aug. 
(F. Naabye, L. Tmlle). 

Vanessa atalanta L. (D) : Arten havde tidlig indflyvning i 1966. Den blev først 
iagttaget i Jyll . :  Feldballe 4/6 (Sv. Kaaber) og på Sjæl!. :  Skeliebjerg flere stk. 
5/6 (1. Norgaard m.fl.). I eftersommeren var arten talrigt tilstede i alle landsdele. 

Vanessa canltt:i L. (D) : Denne art havde ligeleeles tidlig indflyvning, som blev 
bemærket af mange samlere. De første eksemplarer sås således i Jyll . :  Kolding
egnen 24/5 (E. Strandbæk) og gennem de følgende 5 uger noteredes immigran
terne fra de fleste landsdele. Derefter konstateredes arten atter enkeltvis fra 
midten af juli, først i Jyll. : Gjedved 14/7 (S.  Holm), og gennem august-septem
ber optrådte den i stort antal over hele landet. 

Aricia allous G.-Hb. :  Sjæl!. : Rørvig 4 stk. 25/7 (0. Karsholt). Bornh . :  Hammeren 
i antal (0. Høegh-Guldberg) . 

Sphinges etc. 

Acherontia attopos L. (D) : Meget fåtallig og kun meldt fra J y !l. : Haderslev l stk. 
14/9 (O. Rich). 

Herse conuolvuU L. (D) : Bornh . :  Saltuna l stk. 29/6 1965 (E. Vilsund). I 1966 
havde arten derimod et sent træk over øen : Neksø l stk. 17/10 (L. Kristiansen), 
l stk. 18/10 (E. Overgaard Nielsen), Dueodde l stk. 19/10 (0. Rich). 

Mim as til-i ae L. :  Nye findesteder i det nordøstlige Sjælland: Ølsted (G. Hejgaard), 
Asserbo-egnen (K. Schnack, R. Torp). 

Macroglossa stellatam m L. (D) : Bornh. : Boderne 2 stk. 3-4/7 (M. Andersen). 
Jyll . :  Glatved l larve 9/7, klækket l � (E. Stranclbæk). 

Ochrostigma melagona Bkh. : Jyll. :  Hvilsted skov 1964, Hevring s tr. l stk. 14/6-
66 (K. Gregersen). 

Laelia coenosa Hb. (D) : Bornh. : Arnager l o 13/8 (Gr. Jørgensen). Treelie danske 
fund. 

T1·ichiura c rata e gi L. : J y !l. : Tjæreborg v. Esbjerg flere stk. (Kn. Larsen, K. Gre
gersen), Momhøj v. Herning l stk. 30/9 (Kn. Larsen). 

Roeselia albula Schiff. (D) : Jyll. : Haderslev l � 12/7 (H. Lind). Første jyske fund. 
Philea irrorella Cl. (D) : Bornh. : Boderne l o 8/8 (L. Trolle). Det andet fund 

fra Bornholm. 
Geonistis quadra L. (D?) : Jyll. : Skablund l o 23/7 (E. Strandbæk). I 1966 i 

øvrigt kun noteret fra Bornholm, hvor arten kan fanges hvert år. 
Dysauxes ancilla L . :  Møn: Ulvshale l o 6/7 (B. Holm Thomsen). Første danske 

fund, se Bent Holm Thomsen i Flora og Fauna 73 (1967) : 61-62. 
Sphecia crabroniformis Lew. : Jyll. :  Horsens, larver i antal (E. Strandbæk, Sv. 

Kaaber). 
Ses i a ti.pulaeformis Cl. : Arten er i de senere år fortrinsvis blevet fundet i de 

østlige landsdele (Nordøstsjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm), mens 
der kun er få fund af nyere dato fra det øvrige Danmark. Sjæl!. : Kårup skov 
kl. ex. l. (0. Km·sholt). J y !l. : Norsminde, kl. ex. l. (U. Terndrup). 

Sesia formicaefonnis Esp. :  Jyll . :  Arten eftersøgtes i 1966 ivrigt i det sydlige 
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Jylland og konstateredes derved som ganske udbredt i landsdelens hedemoser, 
nordpå til Vejen (0. Rich m.fl.). Desuden fundet ved Rye (Sv. Kaaber), ved 
Århus og på Grenå hede (G. Pallesen) samt i gamle forsømte pilehegn på 
Torsager-Rostved-egnen (flere samlere). 

Dipsosphecia ichneunwnifonnis F. :  J y Il . :  Glatved-egnen, ret talrig i juli (Kn. 
Larsen, G. Pallesen o.a.) .  

Phalacropteryx gmslinella Bdv. : Jyll. : Borup hede (E. Hansen). 
Hepialus lupulinus L. (C) : Nye lokaliteter: Jyll. : Jexendalen (Sv. E. Jensen), 

Glatved (flere samlere). Fyn: Odense og Fynshoved (T. Krake). Sjæll. : Kalund
borg (P. Gjelstrup). 

Noctuidae 

Arsilonelie albovenosa Goeze : Møn : Ulvshale l stk. 23/7 (P. Forum Petersen). 
Aeranyeta cuspis Hb. : Nye lokaliteter: J y!!. : Lille Vildmose l stk. 5/7 (Kn. Niel-

sen). Loll . :  Søholt l stk. 21/7 (N. Madsen). 
B1·yophila pe·rla F. (B) : Arten synes også at være fåtallig på øerne for tiden. 

Sjæl!. : Tusenæs l stk. 3/8 1965 (C. C.  Andersen). Falster: Gedesby l stk. 22/7 
1966 (Kn. Larsen). 

Agrotis ypsilon Rott. (D) : Også denne art havde en ret talstærk indflyvning i 1966, 
der først registreredes i J y Il. : Holme v. Århus 14/6 (F. Naabye) og derefter af 
mange samlere gennem juni og juli. I efteråret optrådte arten talrigt, lokalt i 
stort antal. 

Agrotis cinerea Hb. : Hesselø (N. P. Kristensen). 
Rhyacia subrosea Stph . :  Arten synes at være udbredt i hede- og højmoser over 

hele landet. J y Il . :  Rømø ret hyppig i aug. (0. Rich), Kallesmærsk hede ret 
hyppig i 1964 (N. L. Wolff), Bjørslev mose v. Brande talrig 19/8 (Kn. Larsen), 
Gl. Ry e l <j? 20/8 (E. Strandbæk). Sjæll. : Vangede mose 12 stk. 24/8-3/9 (M. 
Fibiger, L. Kristiansen). 

Rhyacia mvida Schiff. : Nye jyske lokaliteter: Rømø l stk. 20/7 (0. Rich). Østjyll. : 
Als Odde l stk. 16/7 (E. Christensen), Lille Vildmose l stk. 18/8 (Kn. Nielsen) 
samt Hals Nørreskov l stk. 17/8 1959 (Kn. Nielsen). Fyn: Fynshoved l stk. 27/8 
(T. Krake). 

Rhyacia si.mulans Hfn. (C, D) : I 1966 noteredes arten inden for det samme om
råde som i 1965, flere steder i betydeligt antal, i Jyll. f.eks. ved Glatved (flere 
samlere), på Sjæll. : København (N. L. Wolff) og på Loll. : i Sakskøbing (K. 
Pedersen). Desuden dukkede den efter ca. 60 års fravær påny op på Fyn: 
Fynshoved l stk. 19/7 (T. Krake) og Dinestrup l stk. 20/8 (0. Buh!). 

Rhyacia grisescens F. (D) : Sjæl! . :  København (Svanernølleværket) l (S 25/7 (N. 
L.  Wolff). Første danske fund, se N. L. Wolff i Entomologiske Meddelelser 35 
(1967) : 99-103. 

Rhyacia saucia Hb. (D) : Arten havde et stort flyveår og fangedes i ca. 150 eksem
plarer. Forårsindflyvningen synes kun bemærket i Jyll . :  Gl. Rye l stk. 11/6 
(E. Strandbæk). Fra begyndelsen af september til udgangen af oktober blev 
arten fundet et betydeligt antal steder, både i Jylland og på øerne, især i det 
østlige Jylland og på Bornholm; i Jylland nordligst svarende til en linie fra 
Blåvand (flere samlere) over Bryrup (R. Hansen) til Høstemark (Gram Larsen, 
Kn. Nielsen). 

Eumis occulta L. (D) : Kun beskeden forekomst i 1966, men noteret i enkeltfund 
fra Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm i perioden 29/6-27/8, de fleste i august. 

E u retagrotis agathin a Dup. : Rømø, ret hyppig i august (0. Rich). 
Mamestra glauca. H b. (delvis D) : Arten havde et hyppighedsår i det vestlige 

Jylland. Således blev der fundet ca. 60 eksemplarer ved Henne strand 4/6 (H. 
K. Jensen, N. Madsen). Desuden registreredes et udpræget træk af arten i 
landets østlige dele, alle enkeltfund på den samme aften - 18/5 : Falster: 
Hannenan (J. Lundquist), Sjæll . :  Kastrup på Arnager (0. Karsholt), København 
(Østerbro) (N. L. Wolff) . Gribskov (J. Jelnes). Jyll . :  Snaptun (0. Høegh
Guldberg) og Skafføgård (K. Gregersen). 

Aplecta advena. F. : Jyll. : Nye lokaliteter: Gadbjerg l stk. 3/7 (0. Markussen), 
Skivurn l stk. 5/7 (0. Buh!). 
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Moni.ma mtmda Esp. (C) : Jyll. : Nye findesteder langs artens nordgrænse : Hobro 
(G. F. Hansen), Amaliegårds skov v. Hornslet, hyppig (K. Gregersen) og Glat
ved (G. Pallesen). 

Leucania favicolor Barr. : J y l i . :  Rømø 2 <j! <j! 20-28/7 (0. Rich leg. et det. F. 
Heydemann verific.) . Første danske fund af denne endemiske Nordsøform, se 
O. Rich i >>Lepidoptera<< : 1967 :73-75. 

Cucull-ia artemisiae Hfn. (D?) : Falster : Bøtø l stk. 12/7 (J. Lundquist). Bornh . :  
Boderne 3 larver 8/8 (L .  Tralle, F .  Naabye). 

Cucullia praecana Ev. : Sjæl!. :  Jungshoved l stk. 14/7 (N. L. Wolff). Det hidtil 
sydligste fund af arten på Sjælland. 

Dasypolia templi. Thbg. : Jyll. : Æbeltoft l stk. 1/10 (K. Gregersen). Glatved
egnen, ret hyppig i oktober (flere samlere). 

Chloantha solidaginis Hb. (D) : Et træk af arten registreredes i sidste halvdel af 
august over det nordøstlige Danmark. J y li. : Lille Vildmose l stk. 18/8 (Kn. 
Nielsen), Moesgård v. Århus enkeltvis 19-20-21/8 og 1/9 (flere samlere), Als 
Odde l stk. 22/8 (P. Brix), Randers l stk. 25/8 (E. Hansen). Desuden Sjæl! . :  
Horserød l stk. 20/8 (J. Jensen). 

Xyli1w ingrica H. S . :  Bornh . :  Dueodde 9 stk. 16-22/10 (flere samlere). 
Xyli1w f-u.rcifera Hfn. (D) : Fyn : Fynshoved l stk. 17/10 (B. F. Ravn). 
Polia flavicincta F. : Bm·nh. :  Listed l stk. 23/9 (R. Torp), Neksø 18 stk. 20/9-16/10 

(flere samlere). 
Pol·ia chi L. : Jyll . :  Kibæk plantage v. Herning (Kn. Larsen). 
Conistra erytroceplwla F. :  Bornh . :  Dueodde 4 stk. 21-22/10 (flere samlere). Møn: 

Liselund l stk. 10/11 (H. K. Jensen). 
Hadena illyria Frr. (C) : Nye lokaliteter. Jyll . :  Vilsbøl pl. og Oksholm skov flere 

stk. (H. Lind), Grenå hede l stk. 24/6 (G. Pallesen). Hesselø (N. P. Kristensen). 
Sjæl!. : Gribskov flere stk. (J. Jelnes). 

Hyppa rectilinea Esp. (D) : Arten havde flyveår i 1966 og blev fundet enkeltvis 
en række steder i landets østlige dele. lait noteredes 18 eksemplarer, 7 fra 
Sjælland, 3 fra Fyn, l fra Lolland samt 7 fra Jylland, de fleste i perioden 
10-14/6. Første fund: Kongelunden på Amager 2 stk. 5/6 (E. Palm), seneste 
fund: Jylland: Vilsbøl pl. l stk. 9/7 (H. Lind) og Århus l stk. 9/7 (Kn. Larsen). 

Laphygma exigua Hb. (D) : Moesgård v. Århus l stk. 21/8 (K. Gregersen). 
Rydrilla palustris Hb. : Jyll. : Holme v. Århus l stk. 12/6 (F. Naabye). Sjæl!. :  

Maarsø l stk. 6/6 (B. H .  Thomsen). 
Rydroecia petasi.tis Dbld. : Sjæll . :  Alinelelille l stk. 28/9 (K. Jensen). Fyn: Fyns

hoved l stk. 13/8 (T. Krake). 
Calymnia trapezina L. var. nigra Tutt. : J y li. : Frøslev l stk. 12/8 (0. Rich). var. 

fasciata Ersch . :  Hald 4 stk. 3/8 (0. Rich). Sjæll . :  Asserbo l stk. 29/7 (M. 
Andersen). 

Sedina biittneri Her. : Jyll. : Moesgård v. Århus ret hyppig i okt. (K. Gregersen 
o .fl.). 

Arehanara neurica Hb. : Jyll. :  Kiskelund v. Bov l stk. 11/8 (H. Lind), Harboøre 
3 stk. 13/8 (P. L. Holst). 

Uthacodia deceptoria Sc. (C) : Sjælland. : Kalundborg l stk. i 1963 (P. Gjel
strup). Jyll. : Høstemark l stk. 26/6 1965 (Gram Larsen) ; artens hidtil nordligste 
findested i Danmark. I øvrigt blev den ikke set i Jylland i 1966. 

Eustrotia olivan a Hb. :  Falster: Bøtø 2 stk. 28-29/6 (Gr. Jørgensen, N. Madsen). 
Plusia bractea F. (C, D) :  Arten kan for tiden anses for at være bofast lokalt i 

det nordøstlige Jylland og på Bornholm. Fra disse områder meldtes der om 
fund af 31 eksemplarer mellem 25/6 og 3/8, heraf 22 stk. fra Djursland. Der
imod er alle de øvrige fund gjort mellem 19. og 25/7, således Fyn: Fynshoved 
l stk. 20/7 (T. Krake) og Sjæll. : TisvHde 2 stk. 20-22/7 (K. Gregersen), Konge
lunden på Amager l stk. 20/7 (0. Km·sholt), København l stk. 21/7 (N. L. 
Wolff), Roneklint på Jungshoved l stk. 24/7 (B. A. Jensen) og Møn : Ulvshale 
l stk. 25/7 (P. Forum Petersen), sandsynligvis alle strejfere. 

Plusia gamma L. (D) : Arten havde et udpræget flyveår med talstærk indflyv
ning i begyndelsen af juni sammen med Vanessa cardui L. Også senere på 
sommeren registreredes påny store træk af arten, på Rømø især 13/8 og 19/8 
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(0. Rich). Taget som helhed var arten meget talrig i hele landet både i fOI·som
meren og gennem eftersommeren og efteråret. 

Plusia confusa Stph. (D) : I 1966 fortrinsvis fundet på Bornholm, ialt 9 eksem
plarer spredt over hele øen mellem 22/7 og 10/8 {flere samlere). Derudover 
Sjæl!. : Jungshoved l stk. 13/8 (N. L. Wolff). 

Plusia interrogation is L. {delvis D) : I modsætning til de foregående lo år var 
artens forekomst i 1966 kun af beskedent omfang, idet der kun er meldt om 
9 fund: fra Jylland 7, Fyn l og Bornholm l eksemplar. Flere af fundene viser 
dog, at der har været tale om indfødte eksemplarer, således en klækning fra 
Jyll. : Sejs l larve på Vaccinium uitis-idaea 22/5 (G. Pallesen), samt et par 
tidlige fund af imago på Vaccinimn-biotoper, i Vilsbøl pl. l stk. 10/7 (H. 
Lind) og i Skagen pl. l stk. 10/7 (E. Hansen). Flere notoriske strejfere registre
redes dog, således på Fyn: Fynshoved l stk. 22/7 (B. F. Ravn) og i Jyll. : 
Blåvand l stk. 23/7 (O. Rich). Seneste fund J y !l . :  Tversted pl. l stk. 8/8 (J. 
Chr. Overgård Jensen). 

Toxocmnpa pastimtm Tr. : Jyll . :  Kiskelund pl. v. Bov, talrig (0. Rich). Første 
fund fra Sønderjylland. 

Madopa sal·ical-is Schiff. (D) : Bornh. :  Dueodde l stk. 8/7 (I. Norgaard). 
Hypena lividalis Hb. (D) : Bornh . :  Dueodde l stk. 19/10 (0. Rich). Første danske 

fund af denne sydeuropæiske art, se O. Rich i »Lepidoptera« 1967: 71-72. 

Geometddae 

Sten·lw serpentata Hfn. (D) : Sjæl!. : København l stk. 19/7 (0. Karsholt). 
Sten·lw sylvestraria Hb. :  Fyn: Fynshoved l stk. 20/7 (T. Krake) . Første fund 

på Fyn. 
Rhodametra sacrmia L. (D) : Arten havde et stort trækår i det vestlige Europa og 

blev i august fundet i fem eksemplarer i Danmark. Første fund Fyn: Stige l 
stk. 13/8 (0. Buh!). Derefter i J y !l . :  Holme og ll11oesgård v. Arhus 2 stk. 20/8 
(F. Naabye, K. Gregersen), samt Rømø l stk. 25/8 (0. Rich) og Kallesmærsk 
hede l stk. 25/8 (N. L. Wolff) . 

Carsia sororiata imbutata Hb. (D?) : Sjæl!. : Må rum i Gribskov l stk. 2117 (K. 
Gregersen). 

Eucosmia cervinalis Sc. : Jyll . : Gl. Rye l stk. 17/5 (F. Naabye), Sæby l <;? 19/5 
(P. L. Holst). 

Scotosia transversata Hfn. : J y l l . :  Buderupholm i 1965, 6 stk. 20/7 1966 (Kn. 
Nielsen). 

Chloroclysta siterata Hfn. : Bornh . :  Dueodde l stk. 22/10 (K. Schnack). 
Chloroclysta m- iata L. (D?) : Spredte og tilfældige fund i efteråret. J y l l. : Randers 

l stk. 29/9 (J. C. Overgård Jensen), Arhus l o 4/10 (G. Pallesen), Vilsbøl pl.  
l stk. 11/10 (H. Lind). Sjæl l. : Roneklit l stk. 21/10 (B. A. Jensen). Bornh. : 
Saltuna l stk. 16/10 (E. Vilsund). 

Xanthorhoe abstipata F. (D) : Jyll. : Harboøre l <;? 4/8 (P. L. Holst). Bornh. :  
Dueodde l <;? 16/10 (M. Fibiger), Neksø l o 17/10 (U.  Terndrup). 

Entephria caesiata Schiff. : Jyll . :  Tversted pl. l stk. 8/8 (J. Chr. Overgård Jensen), 
Skagen pl. i stort antal 8-23/7 (mange samlere). 

Euphyia polygrammata Bkh.(D) : Bornh. :  Dueodde l stk. 4/7 (I Norgaard), 
Svaneke l stk. 31/7 (J. Storm-Olsen). 

Euphyia unangulata H w. : J y l l . :  Arhus l stk. 2/7 {Kn. Larsen). 
Euphyia. luctuata Schiff. (C) : Arten fortsatte sin spredning i 1966 og konstate

redes her for første gang på Fyn : Fynshoved l stk. 13/8 {T. Krake). Desuden 
Sjæl!. : Bromme l stk. 18/6 (E. Schrøder), Falster: Hannenau genfundet i antal 
(flere samlere). 

Venusia cambrica Curt. (C) : Nye lokaliteter. Læsø l stk. 20/7 (R. Torp). Sjæl! . :  
Gribskov 2 stk. 21/7 (K. Gregersen). 

Eu.pithecia insigniata Hb. : Jyll . : Randers l stk. 17/5 {E. Hansen). 
Eupithecia sinuosaria E v. : Sjæl!. : Hønsehalsen på Tuse næs l stk. 25/6 (N. Mad

sen). 
Eupit.hecia. inturbata Hb. : Jyll. : Moesgård v. Arhus l stk. 26/8 (Kn. Larsen). Fyn: 

Risinge l stk. 3/8 (0. Buh!). 
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Chiasma clathrata L. (D?) : Bornh . :  Balka l stk. 22/7 (P. Brix). 
HaUa fulvaria Vil!. (D) : Kun meldt i et enkelt fund i 1966 udenfor Vaccinittm-

områderne. Fyn: Fynshoved l stk. 20/7 (T. Krake). 
Ourapteryx sambucaria L . :  Jyll . :  Skagen 2 stk. 17-20/7 (K. Secl1er). 
Epione paralleZar i a Schiff. (D?) : Sjæl!. :  Gribskov l � 25/7 (K. Gregersen). 
Ennomos au.trmmaria Werneb. (C): Jyll . :  Rømø l stk. 10/9 (0. Rich), Tjæreborg 

v. Esbjerg flere stk. 3/9 (K. Gregersen, Kn. Larsen). Desuden konstateret i 
Midtjylland på Mørnhøj v. Herning l stk. 27/9 (Kn. Larsen) . 

Dyscia fagaria Thbg. : Sjæl! . :  Rørvig 3 stk. 30/5 (J. Ethelberg, P. Worre). 

R E T T E L S E R  
Følgende tidligere publicerede oplysninger udgår på grund af fejlbestemmelser: 

Euxoa obelisca stephensii Heyd. :  Bønnerup 14/8 1954 (se Flora og Fauna 1965 
pg. 101). 

Hoplodrina ambigua Schiff. : J y !l. : Framlev l <3 13/8 1964 (se Flora og Fauna 
1966 pg. 122). 
Desuden må denne listes redaktører med beklagelse sætte spørgsmålstegn ved 

rigtigheden af nedenstående angivelser, på grund af oplysninger fremkommet på 
Århus Entomologklubs ordinære generalforsamling d. 12. januar 1967 : 

1963-listen (Flora og Fauna 1964 pg. 84-88) : 
Pontia dapUdice L. : Dyngby v. Odder 2 stk. 4/8 1963. 
Hyphoraia auUca L. :  Boeslum v.  Ebeltoft, et dødt eksemplar i spindelvæv. 
Acanthopsyche atm L. : Sødringholm i antal. 
Bacotia sepittm S pr. : Hald og Als odde, gamle sække. 

1964-listen (Flora og Fauna 1965 pg. 99-105) : 
Philea irrorella Cl. : Daugård ved Vejle l <3 19/7 1964. 
Ses i a scoUaeformis Bkh. : spor af arten ved Velling v. Bryrup. 
Aeranyeta c u spis Hb. :  Kollund 2 stk. 18/7 1964. 
Euxoa obeUsca Hb. :  Als odde l � 3/8 1963. 
Rhyacia si.mulans Hfn. : Kiskelund l <3 18/7 1964. 
Xylina socia Rott . :  Framlev v.  Århus l <3 15/10 1964. 
Xylina lambda F. :  Gjessø v.  Silkeborg, larver 28/6 1964, klækket 2 ��·  
Arehanara neurica Hb. : Framlev v. Århus l stk. ll/8 1964. 
Catocaia promissa Esp. :  Randers l stk. 12/8 1964. 
Catocaia sponsa L. :  Framlev v. Århus l stk. 12/8 1964. 
Plusia confttsa Stph . :  Framlev v.  Århus l stk. 13/8 1964. 

1965-listen (Flora og Fauna 1966 p g. ll9-124) : 
Nudaria mtmdana L. :  Svejbæk i stort antal l4/7 1965. 
Ortholitha plttmbaria F. : Asserbo l stk. ult. juli 1965. 
Ettpithecia sinuosaria E v. : Svejbæk l � 14/7 1965. 

Derimod er rigtigheden af de øvrige angivelser fra den pågældende kilde, som 
har været publiceret de samme steder, blevet bekræftet af forskellige samlere. 

Anmeldelse 

John Gould: Bh·ds of Europe I-II. 321 sider. 160 farvetavler. Pris 70 sh. 
Methuen & Co. London 1966. 

John Gould (1801-1881) var en kendt engelsk ornitolog, forfatter til mange bø
ger og et utal af artikler i faglige tidsskrifter, nu især værdsat som en fin iagtta
ger og illustrator, hvis fuglebilleder stadigvæk beundres for deres skønhed og 
nøjagtighed. I de foreliggende to bind om Europas fugle er samlet 160 af hans 
smukkeste fuglebilleder i en meget fin gengivelse. Til hver helsidesillustration er 
der knyttet en side tekst skrevet af A. Rutgers. Bogen henvender sig til det publi
kum, der er specielt interesseret i enten ornitologiens historie eller i fugleillu-
strationer af kunstnerisk værdi. E. N. 
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Tre microlepidoptera nye for dansk fauna 
Af G. Pallesen 

(Koll. 5, v. 245, Uuiversitelct, Årbus C) 

Epinotia crenana Hh. 

Arten har længe været søgt i landets sydlige og østlige egne, men 
det blev i det modsatte hjørne, den første lokalitet blev fundet :  
Svinldøv, 22.5 .1966 (P .  Bjørn, G. Pallesen og L. Tralle). Her fik L. 
Tralle under cikadefangst ved afstrygning af Salix repens en lille til 
ukendelighed affløjet vikler i ketsjeren. De øvrige deltagere i nord
jyllandsekskursionen havde i mellemtiden været optaget af talrigt 
forekommende Semasia qttadrana Hb. ;  under en rådslagning om 
vikleren før afgang enedes man om diagnosen : crenana, idet vinge
formen adskilte den fra Semasia pygmaeana Hb. og tidspunktet fra 
E. nisella Cl., der flyver i eftersommeren. 

Fornyet jagt i krybpilene bragte ca. 30 eksemplarer i glassene, alle 
nøjagtigt så affløjne, som man kunne vente efter 9 måneders levetid 
på imagostadiet. 

En tur efter larven 26.6.66 (G. Pallesen og L. Tralle) gav på sam
me lokalitet adskillige stkr. på Salix repens. Larven er bleggrøn som 
larven af Acleris hastiana L., der lever samtidigt på de selvsamme 
buske, men crenana.-larvens hoved og rygskjold er altid lysebrunt. 
Det er endvidere muligt at skelne de to arters boliger fra hinanden. 

Fig. l Epinotia crenana. Alle fra Svinkløv, e.l., 26.6.66. ( X  3,1). Forf. fat. 
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Fig. 2. Genitalia af A: E. crenana <) ,  Svinkløv, e.l., 26.6.66. B :  E. crenana <jl, 
Svinkløv, e.l . , 26.6.66. C :  E. nisel/a o ,  Skagen, 28.8.63. D :  E. n isel/a <jl, Moes
gård, 7.9.64. 

Begge spinder 3-5 blade ind til grenen, men hos hastiana krøller 
disse en smule, mens de hos cmnana ligger glat og ordentligt. Ifølge 
Hanneman (1961) forpupper larven sig i boligen; dette var ikke til
fældet med de nordjyske larver, der alle spandt en kokon af sand 
lige under jordoverfladen. 

Endelig gav en tredje tur efter efterårskuldet 6 stkr. d. 25.9.66 
(N. L. Wolff og G. Pallesen), atter ved Svinldøv. 

Imagos opførsel er mærkværdig træg. Bedst får man den på vin
gerne ved at stampe sig gennem en pilebevoksning og derefter iagt
tage området i nogle minutter. Pludselig letter en, flyver et kort styk
ke i lige flugt for derpå lige så pludseligt at forsvinde ned i pilene, 
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hvor den da kan være umulig at få frem igen, muligvis, fordi den går 
helt ned i mosset. Angående nærmere beskrivelse af imago : Se van 
Deurs 1956 s .  182 eller Hannemann. De tre eksemplarer på fig. l 
er klækkede. 

Arten har i Mellemeuropa to kuld, i Skandinavien og Danmark 
(Thy) kun et: medio august - ultimo maj ; larven er voksen ultimo 
juni. Den er i Sverige fundet på Vaccinimn uliginosu/n (Benander), 
men især på Salix caprea. 

E. crena.na ligner med sine smalle vinger E. nisella, men kun i 
august og september flyver de samtidigt. Der bringes på fig. 2 teg
ninger af de to arters hanlige og hunlige genitalapparater. 

Udbredelse: Tyskland, Alperne, England, Belgien, Skandinavien, 
Vest- og Sydøstrusland. 

Lobesia (Polychrosis) botrana Denis & Schiffermiiller 

Et dansk eksemplar, en lille han (fig. 3 A), der fløj gennem et åbent
stående vindue til et værelse midt i Århus 5.9.1965. 

Arten ligner af vore hjemlige slægtninge især L. permixtana Hb. 
(fig. 3 B), men adskiller sig fra denne såvel i vingetegning som i 
vingeform, der snarere leder tanken hen på Endothenia. Genitalappa
ratet (fig. 4 A) adskiller sig fra permixtana.s (fig. 4 B) ved at valvens 
mediale halvdel er af omtrent samme bredde som den laterale, hos 
permixtana. er den mediale del bredere. 

Fig. 3. A :  Lobesia botrana, Århus, 5.9.65. B :  L. per
mixtana, Mulbjergene, 5.6.65 ( X  5,6). B. W. Rasmussen 
fat. 
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Fig. 4. Venstre valve af A :  Lobesia 
hotran a, Århus, 5.9.65. B :  L. perm:i-.1:
tana. Mulbjergene, 5.6 .65. 

Udbredelsen dækker ifølge Spuler Sydeuropa, Tyskland, Østrig
Ungarn, Svejts, Lilleasien, Nordafrika og Nordamerika. I Tyskland 
går den (med vinavlen?) op til Mellemtyskland, flyver her i to kuld: 
maj-juni og juli-august (Spuler: i maj og igen i august-september). 

Larven lever i juni-juli og august-oktober på Vitis vinifera, hvilket 
har givet arten dets tyske navn: Traubenwickler. Larven af l. gene
ration lever af vinens knopper og blade, forpupper sig i boligen 
(sammenspundne blade). Larven af 2. generation lever af sammen
spundne druer. Endvidere angives (Hannemann 1961)  som foderplan
ter: Clematis, Rhamnus, Crataegus m.m. 

Der er næppe rimeligt grundlag for at regne med en dansk popula
tion af arten. Eksemplaret fra Århus betragter jeg som en strejfer, 
forudgået som det var af en varm vejrperiode med vinde fra syd til 
øst. Indslæbning er ikke umiddelbart sandsynlig, idet først 2. kuldets 
larver kan forventes importeret sammen med druer i september og 
oktober, og imagines heraf vil tidligst kunne fanges det følgende år 
i l. kuld. 
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Fig. 5. Agonopteryx pallorella, Glatved, 27.4.66. ( X  3,5). Forf. fot. 



Agonopteryx pallorella Z. 

Denne' Gelechide var ventet, idet den er taget adskillige steder i 
Sverige. 

Jeg tog et større antal ved Glatved, Djursland, 26.8 . 1964 (P. Holst 
det . ) .  Siden er den taget i antal på lokaliteten (tør kalkbund) gen
nem efterårsmånederne og efter overvintringen i april-maj (seneste 
dato : 10 .6 . ) .  Larven har jeg fundet på Centaurea jacea (aldrig C. sca
biosae, der forekommer i stort tal på lokaliteten) i juli. De første 
eksemplarer blev taget ved petromax-lys, ingen kom til Hg.-lys. De 
sad på græsstrå eller fløj i skumringen og senere, men syntes nærmest 
at flygte for lys ligesom målerne Tryphosa dubitata L. og Eucosmia 
cerninalis Sc. Siden har det stadig vist sig vanskeligt at tage efter
årseksemplarerne på Hg.-lys, forårsdyrene er mere villige. 

Udseendet (fig. 5) byder næppe på differentialdiagnostiske proble
mer, specielt ikke med henblik på A. flanella Hb. Et præparat af 
genitalia afgør i modsat fald sagen (fig. 6) . 

Fig. 6. Hanlige genitalia af A:  Agonopteryx 
pallorel/a, Glatved, 27.4.66. B :  A. flauella, Skæ
ring, e.l., 18.6.66. 
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Larven i juli på Centaurea, hvor den ruller et blad sammen ad 
longitudinem. Den er som lille grøn med sort hoved, som voksen 
næsten sartagtig grøn med to brunrøde pletter på det sorte hoved 
(Benander). 

Udbredelse: Sverige, Balticum, Mellemeuropa, Italien og Nord
spanien. 

For lån af tegnemateriel skal rettes en tak til Lars Tralle, Arhus. Endvidere 
en tak til B. W. Rasmussen og S. Kaaber for henholdsvis fotografering og hjælp 
ved samme. 

Mindre meddelelser 

En ny dansk lokalitet for Miscodera arctica Payk. Miscodera. arctica er her i 
landet en meget sjælden bille. Der er hidtil fundet tre eksemplarer : et fra Albæk 
(1873), et fra Blokhus 19/6 1925 og et fra stranden ud for Hammeren 15/6 1905. 

Arten angives af Lindroth som cirkumpolar. I Europa stort set boreoalpin. 
Det er en stenotop art, som bl. a. træffes på stenet og sandet jordbund med vege
tation af Calluna og Empetrum. 

Den angives af G. Larsson som værende efterårsforplanter, hvilket betvivles af 
Lindroth, der har fundet ikke udhærdecle individer 2017 og 2/8, og derfor mener 
han, at imagines overvintrer. 

Den forekommer altid sammen med Byrrlws fasciatus og Cytil-us sericeus, som 
anses for at være artens bytteclyr. 

Den blev fundet på min fældelokalitet på Strandkær på Mols den 29/6 1966 
i et enkelt eksemplar. Billen var Ievenele og løb om i en af fælderne. Habitaten 
har i dag en Callunavegetation, den var for nogle år siden en sandskægslokalitet, 
men arealet er nu sprunget i lyng. Dette stemmer godt med den ovennævnte be
skrivelse af biotopen og ligeleeles med, at der på habitaten fineles Byrrlws fas
ciatus og Cytil-us sericeus. 

Victor Hansen mener, at de 3 eksemplarer, der hidtil er fundet, kan være til
skyllet fra Sverige, og at arten således ikke kan betragtes som helt sikkert dansk. 
Det fjerde eksemplar, som nu er fundet, tyder på, at vi kan betragte den som 
dansk, men at den åbenbart er så sjælden, at den kun indsamles med års mel
lemrum. Det kan tilføjes, at jeg fra 1957-61 mindst en gang om ugen - bogstave
lig talt året rundt - har samlet på denne lokalitet uden at finde den. 

B. Schjøtz-Christensen. 

Miscodera. arctica Payk. ( X  5) 
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Fund af dode Dværgspidsmus (Sorex minutus) i mejsekasser. Uneler en gen
nemgang af ca. 50 mejsekasser anbragt i den allerøstligste del af Tved plantage, 
Thy, fandt jeg den 2. marts 1963 to døde Dværgspidsmus i hver deres kasse. 
Da jeg ikke har gjort tilsvarende fund andre år, er det vel mest sandsynligt, at 
dværgspidsmusene er havnet i de tomme kasser uneler deres fødesøgning. Idet 
fødemangel efter den foregående usædvanligt lange og hårde vinter har nød
vendiggjort udnyttelse af nye fourageringsområder og induceret forsøg på til
pasning til mere uvante ernæringsmuligheder. 

Den ene redekasse var anbragt mellem Hyld (Sambucus nigra) og Hindbær 
(Rubus ·idaeus) i 1,60 meters højde på en 20-årig enligtstående Sitkagran (Picea 
sitchensis) ca. 30 meter inde i et skovbryn. J orden var græsbevokse t, men sitka
stammen glat og uden grene forneden. 

Den anden kasse sad på en Bjergfyr (Pinus m ugo) i en tæt 50-årig bevoksning 
af ca. 6 meters højde. Indgangshullet var 1,20 meter oppe, og skovbunden var 
dækket af et ensartet mostæppe. Der var ca. 40 meter til nærmeste græsbevok-
sede lysning. Poul Hald Mortensen. 

Dværgmus (Micromys minutus (Pall.)) fundet på Romo. Da der ikke i den 
foreliggende litteratur fineles omtale af Dvæ1·gmus (M'icromys mhwtus) fra Rømø, 
skal et tilfældigt fund af denne art her omtales. 

Den 20. oktober 1965 fangede Torben Hviid Nielsen og undertegnede en ad. 
<jl i en rørsump ved Lakolk. Dyret blev taget med hænderne, da det søgte at 
undslippe ved svømning i det lave vand. 

At arten ikke tidligere er påvist fra øen må sikkert bero på tilfældigheder, da 
Rømødæmningen i alt fald skulle have givet gode muligheder for en indvandring. 

Det fugtige opholdssted er ikke usædvanligt for Dværgmus, skønt dens fore
trukne biotop sikkert er dyrkede marker. 

Jeg har dog den 28. april 1961 fundet arten langt ude i Lille Vildmoses lyng-
flade, flere kilometer fra nærmeste dyrkede område. Sigurd RosendahL 

Anmeldelser 

O. Bvhl og T. I<mke: Storsommerfugle på den fynske øgruppe 1948-1966. 63 
sider. l kort. Pris kr. 17,00. Akademisk Forlag. København 1967. 

I 1948 udgav de to odenseanske samlere N. Pedersen og S. J. Sørensen et ud
mærket arbejde om den fynske øgruppes sommerfuglefauna. Udgivelsen skete 
forsåvidt på et uheldigt tidspunkt, idet samleren K. Groth netop det år i Svend
borg med stort held tog det ultraviolette lys i anvendelse som fangstmetocle, 
hvad der i løbet af ganske få år medførte noget af en revolution i kenelskabet til en 
lang ræke arters virkelige udbredelse og hyppighed, ikke blot på Fyn, men også 
for lanelet som helhed. Denne stærkt øgede vielen om den fynske sommerfugle
fauna, som dette moderne fangstmiddel har tilvejebragt siden 1948, har nu moti
veret den fynske samlerkreds til at udsende et supplement over de mange fund 
fra de sidste 18-19  år. Den nye fortegnelse er i sin form uafhængig af forgænge
ren ved at være opbygget som en systematisk oversigt over samtlige arter omtalt 
som elanske i den nyeste håndbogslitteratur og med fyldige oplysninger om de 
enkelte arters recente fynske forekomst. I denne forbindelse bør forfatterne kom
plimenteres for deres udførlige omtale også af almindelige arter, der i tidligere 
dansk fannistisk litteratur ofte har været alt for summarisk omtalt. Kun få steder 
giver teksten anledning til alvorlig kritik. Således burde f. eks. omtalen af arten 
Heades oi·rgaureae være formuleret som »ikke kendt fra Fyn i dette århundrede«, 
ligesom den fejlagtige angivelse af arten Roselia strigula fra Lyø burde være kor
rigeret i teksten. Andre anker er en manglende forklaring på den anvendte loka
litetsinddeling på Fynskortet, en i sig selv værelifuld tilføjelse, samt manglen på 
et index over de omtalte arter. Ligeledes vækker de afbildede dagsommerfugle 
på forsiden afgjort ikke fynske associationer. lviens 1948-fortegnelsen omtalte 687 
arter (incl. den ikke-omtalte Caenonymp/w pamphilus), omtaler den nye 714 
(715) arter fra området, overvejende på grund af nyfuncl siden 1948. På den an
den side er også en række arter, især blandt dagsommerfuglene på retur. De-
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mange oplysninge viser tydeligt, at Fyn i lighed med Bornholm og Falster tilhø
rer de bedst undersøgte landsdele. Alligevel er der stadig muligheder for at gøre 
interessante opdagelser på øgrupen. Således er store dele af Langeland og Vest
fyn stadig uudforskede, ligesom store fynske kystarealer fortjener en grundigere 
undersøgelse, hvad de mange interessante fund fra Fynshoved viser nødvendig
heden af. Som helhed betragtet æpræsenterer fortegnelsen et godt arbejde, der 
kan anbefales ikke mindst til de mange, der for ticlen arbejder med den danske 
somerfuglefauna. S-vend Kaaber. 

Poul Bondesen: Fuglesangen - en -verden af musile 148 sider i stort fmmat. 9 
farvefotografier. Mange figurer og diagrammer i teksten. 12 tavler med lyclspek
togrammer. Vedlagt 25 cm LP-grammofonplade. Pris kr. 74,00. Forlaget Rhodos. 
København 1967. 

Dette er en stærkt udvidet ny udgave af forfatterens bog fra 1960, anmeldt i 
»Flora og Fauna« 1960, s. 55-56. Interesserede henvises dertil, hvis der ønskes en 
mere detaljeret oversigt over bogens hele disposition. Her vil et par af de nye 
ting blive omtalt. Kapitlerne om sangens opbygning er blevet stærkt omarbejdet 
på grundlag af analyser med lydspektograf. Især bemærker man gennemgangen 
af »figuren« som den mindste kompositoriske enhed i sangen. I en pædagogisk 
særdeles velformet oversigt beskrives de almindeligste tyRer af figurer efter deres 
udseende på spektogrammet og efter den lyd, man opfatter. Forenklede tegn an
vendes som symboler for disse figurer både i teksten og - som noget helt nyt -
på spektogrammerne, hvilket gør det langt lettere at aflæse disse. Spektogram
merne, der vist kunne være reproduceret noget smukkeæ, end tilfældet er, følger 
i øvrigt de 35 fuglestemmer, der findes på grammofonpladen. Denne rummer 
udelukkende nyoptagelser med indledende bemærkninger af forfatteren. Bestem
melsesnøglen over danske spurvefugles motivsang har omtrent samme opstilling 
som i førsteudgaven, men er i nogen grad forenklet, hvilket gør den lettere at ar
bejde med. Endelig må kapitlet om tekniske hjælpemidler nævnes. Her er kom
met meget nyt til, og afsnittet giver gode anvisninger på, hvorleeles ornitologen 
og båndamatøren kan få vellykkede optagelser af fuglestemmer. 

De indledende linier i anmeldelsen af 1960-udgaven lød : »Her foreligger nu en 
bog, der er noget ud over det almindelige. Af fmmat som et grammefonplade
album (hvad det faktisk også er!) og af indhold så helt anderledes end de fugle
bøger, der i en stadig tiltagende strøm hober sig op på boghandlerens disk.« 
Strømmen af fuglebøger er ikke blevet mindre i de mellemliggende år, men dr. 
Bondesens bog hæveler sig stadig som noget ud over det almindelige både ved 
sin ide, og ved den konsekvente og personlige udformning, forfatteren har givet 
denne ide, og anmelderen kan med fuld overbevisning slutte på samme måde 
som sidst: >>Alle, der interesserer sig for fuglene og for deres stemmeytringer, vil 
have glæde af at anskaffe sig bogen, læse den og benytte den som håndbog og 
bestemmelsesværk.« E. N. 
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