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Fra redaktionen: 

I tilknytning til annoncesidens om
tale af årsskriftet for 1967 fra 
landsforeningen >>Dansk Natur -
Dansk Skole« vil det nok være på 
sin plads at præsentere denne fore
ning for de læsere af Flora og 
Fauna, der kun dunkelt har anet 
dens eksistens. Den blev stiftet i 
1931 på initiativ af Asger Ditlev
sen, Sofus Franck og Jørgen J. 
Jørgensen. Foreningens formål og 
arbejdsområde belyses bedst ved 
at citere følgende paragraf fra lo
vene: >>Foreningens fo1mål er at 
virke for alment, at vække sansen 
for dansk natur og at dygtiggøre 
de unge til at orientere sig inden 
for de forskellige danske - særlig 
hjemstavnens - landskabsområder 
med såvel deres geologiske karak
terejendommeligheder samt deres 
plante- og dyreliv, så iagttagelses
evnen og forståelsen af samspillet 
mellem de levende væsener og 
deres livsvilkår udvikles og re
spektfølelsen overfor naturen væk
kes«. - Foreningens stiftere havde 
alle tilknytning til hovedstadsom
rådets skolevæsener, og den har 
da også især med sine foredrag og 
ekskursioner virket for medlem
merne fra København og omegn. 
Et årligt tilbagevendende som
merkursus, der har været afholdt 
i mange af landets egne, har dog 
betydet en hel del også for med
lemmerne fra det øvrige land. 

E. N. 

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

Alle henvendelser vedrørende abonne
ment, bladets forsendelse, indbetaling af 
kontingent m. v. må rettes til ekspedi
tionen, hvortil også enhver adressefor
andring bør meddeles snarest. 



Noter om dansk flora og vegetation 29-32 

Af Alfred Ha11sen 
(Botanisk Museum, København) 

og Anfred Pedersen 
(Vordingborg) 

With an English summary 

29. Rubus laciniatus Willd., Fliget Brombær, en art med 

ukendt oprindelse 

I mængden af vore Rubus-arter er der i det mindste en, der er 
let at identificere og umulig at forveksle med andre arter, nemlig 
R. laciniatus, Fliget Brombær, der er karakteriseret ved at have ± 
fjersnitdelte småblade, hvis afsnit igen kan være ± indskårne, lige
som de blegrøde eller hvide kronblade også undertiden er fligede, 
fig. l. 

Arten er utvivlsomt en af de første Rubu.s-arter, der i Europa er 
kommet under kultur på grund af sine store og velsmagende frugter. 
Den findes således allerede afbildet hos en gammel engelsk forfatter 
(Plukenet 1691), og den er omtalt i Ph. Miller: »Gardeners Dictionary«, 
4. udg. 1754. Den blev beskrevet af den tyske botaniker Willdenow 
i 1806 på grundlag af materiale dyrket i Berlins Botaniske Have. 
Willdenow kendte åbenbart ikke sin plantes oprindelse, da dette 
punkt står åbent i diagnosen, og størsteparten af de botaniske au
torer, der siden har omtalt planten, angiver dens oprindelse som 
ukendt og betragter den som en art, der formentlig er opstået i 
havekultur og som sådan kun kendes dyrket eller forvildet. En und
tagelse er f.eks. Boom 1949, der angiver den som hjemmehørende i 
»skove i Europa, før 1770« .  I en af de nyeste, større, monografiske 
behandlinger af slægten Rubus (Britiske Øer, Watson 1958) anføres 
stadig »Ikke kendt vild i noget europæisk land, men ses hyppigt nær 
haver« .  

Der kan her være grund til a t  gøre opmærksom på, a t  artens første beskrivelse 
af Willdenow hos alle senere forfattere fejlagtigt angives at være i værket »Enum. 
Pl.Hort.Berol.«, p. 550, 1809, mens det korrekte sted må være samme forfatters 
3 år ældre illustrationsværk »Hortus Berolinensis etc.«, bd. 2, fase. 7, tab. 82 
med tekst, 1806. 

Planten er i Europa angivet fra følgende lande: Frankrig, Belgien, 
Holland, Britiske Øer, Tyskland, Tjekkoslovakiet, Rumænien, Dan
mark, Syd-Norge, Sverige (Skåne), Finland og Estland. Den er ind
ført til Nordamerika og til øer i Stillehavet. 

Her i landet støder man - så vidt det har kunnet fastslås - første 
gang på planten i form af et herbadeark i Schumachers herbarium, 
der er anlagt i 1790' erne og i begyndelsen af 1800-tallet. Den bærer 
her navnet Rubus apifolius, men arket er desværre uden findesteds
angivelse. Den omtales i et katalog fra en planteskole i Hørsholm 
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Fig. l. Rubus laciniatus Willd. 
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1856, og den første omtale i den botaniske litteratur findes hos Lange 
1872, efter at den var blevet fundet i Bodilsker på Bornholm i 1868 
af Bergstedt, og samme forfatter opførte den i sin »Håndbog« 1888 
under gruppen »Dyrkede eller tilfældigvis forvildede arter«. Den 
blev afbildet i »Flora Danica«, fase. 51, tv. 3025, 1883. 

Den for tiden kendte, danske udbredelse fremgår af kortet, fig. 2; 
henved 40 findesteder er registreret, de fleste på Bornholm, hvor 
den efter optegnelser af Sv. Andersen optræder »hist og her«, og i 
Nordøstsjælland. Planten optræder i regelen i enkelte eller ganske få 
eksemplarer, og biotoperne er heder, skove (såvel løv- som nålesko
ve, især på surbund i udkanten af plantager), krat og hegn, i regelen 
ved bebyggelse. Det er ret betegnende, at der ved flere af fund
angivelserne af samleren bemærkes, at den optræder »som vild«, 
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nogle eksempler kan anføres: Vands Skov ved Silkeborg 1916, Hobro 
Skov 1922, Sømarken på Bornholm 1957, Bisnap Plantage ved Hals 
1965. Det er derfor en nærliggende tanke, om ikke plantens natur
lige udbredelsesområde, hvis et sådant overhovedet eksisterer, bl.a .  
omfatter Danmark, specielt Bornholm? Spørgsmålet kan dog næppe 
besvares, især når man betænker vort kulturopdyrkede land. Planten 
optræder her mest på kulturpræget bund og er ikke udelukkende 
som de fleste af vore øvrige Rubus-arter knyttet til skovsamfund, 
f .eks. i Sønderjylland og Vestfyn, og selv om den skulle være oprin
delig her i landet, kan den udmærket engang være blevet taget ind 
til dyrkning og derfra forvildet, ligesom man også kan forestille sig, 
at den oprindelig kan være opstået i kultur og derefter være forvildet 
og naturaliseret, en opfattelse der som ovenfor nævnt er den gængse 
hos de fleste batologer, men i alle tilfælde fortjener planten opmærk
somhed og bør indsamles, så der kan skaffes bedre viden om dens 
evt. borgerret i den danske flora. 

30. Udbredelsen af Dactylorchis fuchsii (Druce) Verm., 

Skov·Gøgeurt, i Danmark 

Dactylorchis fuchsii opfattes forskelligt i taxonomisk henseende, en
ten som art (syn. : Orchis meyeri (Rchb. f.) Wiinst.), som underart 
(0. macttlata L. ssp. fuchsii (Druce) C. A. Jørg.) eller som varietet 
(D. maculata L. var. meyeri Rchb. f .) .  Den afviger fra D. maculata, 
Plettet Gøgeurt, ved bl.a. følgende karakterer: Nederste - og ofte 

Fig. 2. Fund af Rubus laciniatus 
Willd. i Danmark. 
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Fig. 3. Dactylorchis fuchsii (Dru
ce) Verm. i Danmark. 

tillige næstnederste - stængelblad er bredt omvendt ægformet til 
oval-bredt spatelformet (hos D. maculata er alle stængelblade lancet
formede, spidse), blomstens underlæbe har 3 noget uens laber, hvor
af den midterste er lang og spids trekantet, (D. macttlata har også 3-
delt underlæbe, men sidefligene er her brede og dominerende over
for den lille, korte midtflig) ; D. fuchsii er i regelen en stor, robust art 
(op til 75 cm), hvis aks ved begyndende blomstring er bredt kegle
formet eller konisk, tætblomstret og indtil 10-12 cm langt (blom
string ca. 10. juni-midten af juli), mens D. maculata er en mere spin
kel plante, der sjældent når mere end 50 cm og har kortere, ± æg
formet aks (indtil 7 cm) med noget senere blomstringstid. D. fuchsii 
har kromosomtallet 2n=40, mens D. maculata har 2n=80 ; sidstnævn
te er iøvrigt en yderst mangeformet art med mange beskrevne under
arter og varieteter, også det danske materiale kan formentlig fordel�s 
på mindst 2 underarter: ssp. maculata og ssp. elodes (Griseb.) Verm. 

I den topografisk-botaniske behandling af 01'chidaceae (Grøntved 
1948) anføres arten som varietet af O. maculata og er ikke specielt 
kortlagt, da kendskabet til den danske udbredelse dengang var util
strækkeligt. Siden er der tilvejebragt en del herbariemateriale og 
andre oplysninger om dens forekomst, så der nu kan bringes et for
mentlig stort set dækkende udbredelseskort (fig. 3), som viser, at 
planten her i landet hovedsagelig er knyttet til morænelersområderne 
på Øerne og i Østjylland mod nord til Himmerland og Ø. Hanherred. 
Hyppigst er den på de sydlige øer: Tåsinge, Thurø, Lolland, Falster, 
Møen og Bornholm. Den vokser på fugtig, lermuldet, basisk bund i 
skove og krat samt ved skovveje og på ± åbne skovenge. Den er ret 
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typisk for skovene på Lolland og Falster, og i Vålse Vesterskov og i 
Klinteskoven på Møen ses den sammen med Primula elatior. D. ma
culata ssp. elodes har i Danmark sin største udbredelse på surbund 
i Vest- og Nordjylland, især på heder og i hedekær; på Øerne er den 
temmelig sjælden. 

D. fuchsii's samlede areal omfatter ifølge Hylancler 1966 den Skan
dinaviske Halvø, Ålandsøerne i Finland, SV-Island, Britiske Øer (især 
mod syd og øst, kort hos Perring & Walters 1962), Vest- og Mellem
europa (mod syd til Alpernes sydrand), Rusland og Sibirien. 

31. Nyt om Cotula coronopifolia L., Firkløft, i NV-Jylland 

Som omtalt af Hansen og Pedersen 1959 har denne plante i Dan
mark hidtil haft sin rigeligste forekomst i og ved Thyborøn gamle 
bydel, dels i et sumpet areal ved vejen mod havnen og dels ved klo
akudløb i strandengene umiddelbart syd for kirken. I 1967 var plan
ten praktisk taget forsvundet herfra, idet kun ganske få blomstrende 
individer kunne noteres. Årsagerne hertil er byens vækst, et tykt lag 
udspulet sand fra dæmnings- og havnebyggeriet og plantens svigten
de konkurrenceevne over for andre planter. 

Det var derfor en glæde at kunne konstatere, at planten nu op
træder i området bag havdiget langs Vesterhavet vest for fabrikken 
Cheminova på den tidligere ø Rønland. Den vokser her i tusindvis, 
dels langs bredderne af en kanal dannet ved digebygning, dels langs 
kanterne af nogle lave bassiner, hvori der vistnok udtømmes giftigt 
spildevand fra nævnte fabrik. Selve bassinerne er i hvert fald næsten 
vegetationsløse, formentlig på grund af det giftige spildevand, men 
ikke desto mindre vokser Cotula her meget frodigt og er i blom
stringstiden meget iøjnefaldende. 

I 1926 blev Firkløft fundet i de lave enge omkring Ramme A's ud
løb i Bøvling Fjord, der udgør den nordligste del af Nissum Fjord. 
I de forløbne 40 år er den ikke meldt genfundet her, men i august 
1967 blev den igen iagttaget på stedet i talrige eksemplarer. Des
uden blev den fundet ved fjorden ca. midtvejs mellem ovennævnte 
findested og Torsminde By på et tidligere dyrket areal, der nu ligger 
hen som stærkt vandlidende bund. Planten var også her talrig, og i 
det hele taget er det vel ikke usandsynligt, at den har en langt større 
udbredelse i de lave, fugtige enge omkring de vestjyske bredninger 
og fjorde end hidtil erkendt. 

32. En saltbundsvegetation i Lammefjord med ]uncus anceps, Sort Siv 

2 km øst for Hagesholm og nord for Audebo-vejen findes et om
råde med skalbund, hvori skaller af Østers, Alm. og Afstumpet Sand
musling, Tæppemusling, Hjertemusling, Blåmusling, Strandsnegl, 
Konk og Dværgkonk let identificeres. Dyrene har levet i fjorden i 
Varmetidsperioden, men skallerne har antagelig ophobet sig her på 
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lavt vand ved marine kræfters hjælp. En køkkenmødding er blevet 
påvist syd for gården. Stedet ligger nær kystlinien for de tidligere 
øer, Hagested Holme, og nær den del af den tidligere fjordbund, 
der efter Audebodæmningens bygning i 187 4 var vanddækket indtil 
1905. I 1900-tallet blev der gravet skaller til hønsefoder, men virk
somheden er nu standset. På grund af det store skalindhold er area
let imidlertid kun delvis opdyrket, og en del deraf er helt urørt. Fo
rekomsten af en lang række strandplanter røber, at jorden ikke er 
helt udvasket for salt. Juncus germ·di (Harrilgræs) er stærkt på re
tur. Det mest dominerende græs er Festuca rubra (Rød Svingel), der 
dog i lighed med Lotus temtis (Smalbladet Kællingetand), Anne1'ia 
maritima (Engelskgræs), Festuca anmdinacea (Strand-Svingel), Meli
lotus altissima (Høj Stenkløver) og sterile skud af Phragmites com
munis (Tagrør) ikke kan trænge ud, hvor skallerne er talrigst, og 
hvor vegetationen derfor er lav og tynd. 

Sidstnævnte vegetation har særlig interesse ; her dominerer Ca:rex 
flacca (Blågrøn Star) og Poa irrigata (Lav Rapgræs) sammen med 
Linu1n catharticum (Vild Hør) og Plantago maritima ssp. subglabra 
(Strand-Vejbred), blandet med vigtige karakterarter som Centaurium 
vulgare (Strand-Tusindgylden), Odontites vema ssp. pwnila (Lav 
Rødtop), Sagina nodosa var. mon:ilifonnis (Knude-Firling), Gentia
nella uliginosa (Eng-Ensian), T1·ifolium fragifenmt (Jordbær-Kløver), 
Plantago major ssp. intermedia (Tandet Vejbred) og Juncus articu
latus var. lindhardii (Glanskapslet Siv). Fra Hagested Holme er konti
nentalt udbredte arter trængt frem, således Carlina vulgal"is (Bakke
tidsel), Arabis hirsuta (Håret Kalkkarse), Artemisia campestris (Mark
Bynke), Helichrysmn arenarium (Gul Evighedsblomst), Astragalus da
nicus (Dansk Astragel) og Festuca trachyphylla (Bakke-Svingel). T1·i
pleurospennum maritimum ssp. salinwn (Alm. Strandkamille) fand
tes kun på et planeret jordstykke; Atriplex-arter blev ikke noteret. 

Den største overraskelse på dette sted var imidlertid fundet af 
Juncus anceps (Sort Siv), der er ny for Sjælland. I alt 8 kloner af ar
ten er noteret på det urørte område. Allernærmeste ledsagere ved en 
af klonerne var Carex flacca, Linum catharticum, Plantago maritima, 
Odontites vema ssp. pumila, Festuca rubra, Euphrasia glabrescens 
(Glatbladet Øjentrøst), E. curta (Småblomstret Ø.), Centaurium vul
gare, Frunella vulgaris (Alm. Brunelle), Carlina, T1·ifolium pratense 
(Rød Kløver) og Juncus gemrdi. Biotopen minder overordentlig me
get om voksestedet for samme plante på skalholdigt strandsand på 
NV-Fanø's strandenge, som lejlighedsvis overskylles af stormflod, og 
hvor de vigtigste ledsagere er Carex flacca, C. distans (Fjernakset 
Star), Trifolium repens (Hvid Kløver), T. pratense, Centawrium vul
gare, Odontites ve·ma ssp. pumila, Lotus tenuis, Anneria maritima 
og lidt Juncus gerardi. Begge steder er den hyppigste form f. conges
tus Lange, der har sammentrængt blomsterstand. Også ved Nymin
degab, Nissum Fjord og på Mors er Sort Siv set på strandenge. 

løvrigt ses Juncus anceps mest på ret fugtig, ikke saltholdig sand-
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Fig. 4. Ju.ncus m!ceps La Harpe i 
Danmark. 

bund i den vestjyske klitrække, især i grønklit sammen med Empe
trum. nigrum (Revling) og Pyrola mtundifolia ssp . arenaria (Åben 
Sommerkonval), men den går også ind i lavninger i gråklit og klit
hede. Svarende hertil findes den spredt i hedelavninger i Varde Ve
steregn, ved Tarm og Skjern, ved Ulfborg, i de vestlige Limfjords
egne, på Skagens Odde og Læsø, fig. 4. 

I Europa er Juncus anceps atlantisk udbredt i kystområder fra 
de vestlige Middelhavsegne over Frankrig, Belgien, Holland og NV
Tyskland til Danmark. Lindquist 1932 og Weimarck 1963 nævner 
fund fra Skåne. 

Juncus anceps La Harpe (1827) er synonym med J. atricapillus 
Drejer (1838, Lange 1851 ), der af nogle forfattere opfattes som J. 
anceps var. atricapillus (Drejer) Buchenau. Lange's f. spmsiflorus, 
der er repræsenteret af Drejer's typeeksemplarer fra Skagen, kan næp
pe holdes adskilt fra J. anceps, og dens f. congestus Lange må anses 
for at være en modifikation, jvf. Lange 1888. 

Summary 

Notes an the flora and oegetation af Denmark 29-32. 

29. Rubus laciniatus Willd., a species of unknown origin. 
This species is known from a number of countries in W., N. and Central-Europe 

and since its description by Willdenow 1806 nearly always considered a species 
of garden arigin but aften escaped from cultivation and in some piaces perhaps 
naturalized. Its known distribution within Denmark is shown on fig. 2; first do
cumented Danish find comes from the isle of Bornholm (1868). As many of the 
Danish finds seem to be rather independent of cultivation the idea has been 
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proposed - but by no means proved - that Denmark should be a part of the 
natural distribution area of this plant, if it has a natmal distribution area at all. 
It has been pointed out that the correct place of description for this species is 
Willdenow: Hortus Berolinensis etc. 2 (7) : tab. 82 with text, 1806 and not Will
denow: Enum.- Pl. Hort. Berol. p. 550, 1809 (see list of literature) as most authors 
cite. 

30. The distribution of Dactylorchis fuchsii (Druce) Verm. within Denmark 
In recent times this Grelvid-species has more aften been separated from D. 

mactda.ta as an independent species. As its distribution within Denmark not earl
ier has been mapped out such a map (fig. 3) has now been worked out sl10wing 
that this plant is most commonly distributed in the sontheastern parts of Den
mark, especially the islands Lolland, Falster, Møen and Bornholm. Its habitats 
are woods and thickets on damp, calcareous soil. 

31. New information on the occurrence of Cotula. coronopifolia. in NW-Jutland, 
Denmark 

Cot-ula. coronopifolia as a naturalized plant of ± saline habitas is at present 
only known in Denmark from NW-Jutland (the region of Thyborøn-Harboøre
Nissum Fjord). In 1967 same new and very rich stands have been stated within 
this region, while same alder stands seem to have been extinct. On ane place, 
Bøvling at Nissum Fjord, the plant has been rediscovered after 40 years of ob
scurity. 

32. A saline vegetation in Lammefjord, NW-Zealand, with Juncus anceps. 
From now diked, formerly sea-floor (with a large content of shells) in Lam

mefjord, NW -Zealand, a saline vegetation has been described. A remarkable 
find is here Juncus anceps La Harpe, in Denmark formerly known only from 
the dune areas in W- and N-Jutland and from the isle of Læsø in Kattegat 
(fig. 4). 
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Nogle iagttagelser over galmyggen Dasyneura epilobii 
(F. Lo w) (Diptera: Itonididae) og dens galle 

Af B. Overgaard Nielsen 
(Zoologisk Institut, Aarhus Universitet) 

Meddelelse fra Naturhistorisk Museum, Århus 

With an English Summary 

Galmyggen Dasyneum epilobii (F. Low 1889) fremkalder en ka
rakteristisk blomsterknopgalle på gederams (Chamaenerium angusti
folium (L.) Scop.) ,  men hidtil har hverken det voksne insekt eller 
gallen været kendt fra Danmark. I juli 1966 fandt jeg imidlertid 
denne galle i meget stort antal i en gederamsbevoksning i Eilev Enge, 
øst for Thorsager på Djursland, og i forbindelse med påfølgende 
klækningsforsøg blev der gjort en række observationer til belysning 
af artens livscyklus, der ikke tidligere har været behandlet. I det føl
gende skal der redegøres for disse iagttagelser, men forinden skal 
hidtidige danske fund af arten kort omtales og gallens bygning ka
rakteriseres. 

D. epilobii i Danmark 

Der findes jævnligt galler, der er nye for den danske fauna, og 
medens nogle af disse tilsyneladende er sjældne eller i det mindste 
ret lokale, er andre yderst almindelige og udbredte, men er simpelt
hen blevet overse!:. Dette gælder naturligvis i første række små og 
lidet iøjnefaldende galler, men også mere påfaldende deformationer 
overses, som det har været tilfældet med ovennævnte blomsterknop
galle på gederams. Indsamlinger i forskellige landsdele har nemlig 
vist, at denne galle er meget udbredt i Danmark. Hidtil er gallen 
fundet på 88 lokaliteter fordelt på 80 fund i Jylland, l på Fyn, 5 på 
Sjælland, l på Lolland og l på Samsø. Medens værtplanten kendes 
fra alle botaniske distrikter (Rostrup 1958, p. 323), kendes D. epilobii 
foreløbig fra distrikterne 4-6, 9-11 ,  13-14, 16-25, 27, 32, 36, 39a og 
41-43. En lokalitetsliste er deponeret på Naturhistorisk Museum, År
hus C., og vil kunne rekvireres her. 

Utvivlsomt er arten udbredt over hele landet, dog sine steder spar
som eller muligvis endog sjælden. Dette gælder således visse søn
derjyske områder, hvor jeg i august 1966 har eftersøgt gallen uden 
held. I området mellem Mariager Fjord og Horsens Fjord er den 
derimod uhyre almindelig, idet den er noteret fra 53 lokaliteter og 
påvist i alle større gederamsbevoksninger, der er undersøgt. I for
bindelse med studierne over artens udbredelse har stud. scient. Marius 
Bager, Århus, frk. Marianne Bøggild, Nykøbing Falster, mag. scient. 
Ole Bøggild, Års, fru Lise Knudsen, Nykøbing Falster, lektor Simon 
Lægaard, Århus, og gymnasieelev Bjarne Svenstrup, Løgstør, frem
skaffet oplysninger, hvorfor jeg bringer min bedste tak. 
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Fig. l. Blomsterstand af Gederams (Chamaenerium angustifoUmn) med gal
ler fremkaldt af D. epilobi-i. (Racerne of Chamaeneri111n angusti.foliwn with 
gall of D. epilobi.i). 

På alle danske lokaliteter er gallen fundet på gederams, men den 
skal også forekomme på Håret Dueurt (Epilobittm hirsutwn L.) (Kief
fer 1901 , p. 310, Houard 1909, p. 752 og Buhr 1964, p. 462). 

Den geografiske udbredelse af D. epilobii uden for Danmark 

Medens gederamsens geografiske udbredelse er ret nøje kortlagt 
bl.a. også i Skandinavien (Hultlm 1950), er oplysninger om gallens 
forekomst i Europa ufuldstændige. Ifølge Houard (1909, p. 755) og 
Buhr (1964, p. 463) er D. epilobii udbredt i Nord- og Midteuropa, 
hvor den bl.a. er påvist i Tyskland, Østrig, Rumænien, Ungarn, Hol
land og England (Low 1889, Jaap 1916, Brandza 1920, v. Moesz 
1938, van Leeuwen 1957 og Niblett 1942). I Skandinavien er gallen 
påvist i Norge (Leatherdale 1959) og i Sverige, hvor den er meget 
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udbredt og kendt fra distrikterne Skåne, Halland, Småland, Vaster
gi:itland, Viirmland, Uppland, Dalarna, Gastrikland, Jamtland, Ån
germanland, Åsele Lappmark, Pite Lappmark, Lule Lappmark og 
Torne Lappmark (Wahlgren 1927, 1944, 1962, Gertz 1928, Sylven 
1962 og Lundberg 1963, 1964, 1966). Set i relation til artens euro
pæiske udbredelse må det også forventes, at den vil kunne findes 
over hele Danmark på lokaliteter, hvor der er tilstrækkeligt store ge
derams-bevoksninger, og hvor eventuelle specielle økologiske krav 
fra artens side kan opfyldes. 

Gallen udseende og bygning 

Gallen blev først beskrevet af Li:iw (1889, p. 202) og senere be
skrivelser i de større galle-bestemmelsesværker, f.eks . Houard (1909), 
Ross (1911),  Ross og Hedicke (1927), Docters van Leeuwen (1957) 
og Buhr (1964) tilføjer ikke væsentligt nyt. Gallen kan karakteriseres 
som følger: Blomsterknopperne opsvulmede, kegleformede eller til
spidset tøndeformede, forbliver lukkede eller åbner sig kun ganske 

A 

E 

Fig. 2. A: normal blomsterknop. B-E: forskellige gallety
per. (A. normal flowerbud. B-E. various types of the gal!). 
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Fig. 3. Indre blomsterdele af normal blomsterknop og galle. A. tv.: normal 
blomsterknop, th.: galle åbnet. B: støvdragere og griffel af normal blomster
knop (tv.) og galle (midt. og th.). C: støvdragere fra normal blomsterknop. D: 
kronblade fra normal blomsterknop (tv.) og fra galle (th.). E: støvdragere fra 
galle. F: griffel fra no1mal blomsterknop (tv.) og fra galle (th.). 
(Flowerparts of a normal flowcrbud and of a gall. A. Normal flowerbud of C. angustifolium, 
opened (left), and a gall, opened (right). B. Starnens and style of normal flowerbud (left), 
and of a gall (middle and right). C. Starnens of a gall. D. Petals of a normal flowerbud (left), 
and of a gal! (right). E. Starnens of a gal!. F. Styles of a normal flowerbud (left), and of a 
gall (right)), 
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lidt. Bægeret kun lidt omdannet. Blomstens indre dele hæmmet i ud
viklingen og misdannet. I gallen findes flere gullige eller orange lar
ver. 

Hvad angår gallens ydre bygning kan der ikke tilføjes detaljer af 
betydning; fig. 2 viser de forskellige typer, der er påvist i det danske 
materiale. Det bemærkes, at en type (B) er ret slank og ikke afvi
ger meget fra den normale blomsterknop (A), medens andre (C-D) 
er stærkere opsvulmede, mere eller mindre tøndeformede. En stærkt 
opsvulmet form (E), der samtidig er noget fladtrykt fra spidsen, var 
temmelig sjælden på alle lokaliteter, med undtagelse af Nordby He
de, Samsø, hvor denne form dominerede. 

I fig. 3 er foretaget sammenligning mellem de indre dele i en 
normal blomsterknop (A tv. ,  B tv., C, D tv. ,  F tv. )  og i en galle (A 
th., B midt og th. ,  D th. ,  E, F th.) .  Af disse figurer fremgår, at i gal
len er kronbladene foldede og degenererede, støvtrådene forkortede, 
fortykkede og misdannede, og griflen er forkortet og opsvulmet. Det 
må fastslås, at til trods for at denne galle er iøjnefaldende og let er
kendelig, er der dog ikke tale om særlig vidtgående omdannelser af 
blomstens indre organer, der vel er abnorme, men dog tydelige og 
adskilte (fig. 3) .  Galler af samme simple type fremkaldes ifølge Gam
bier (1924) bl.a. af galmyggene Contarinia loti D. G. og Contarinia 
medicaginis Kief. henholdsvis på Almindelig Kællingetand (Lotus cor
niculatus L.) og på Foderlucerne (Medicago sativa L.) .  

Sædvanligvis er det indre af den modne galle meget fugtigt, og 
støvdragere og griffel klæbet sammen til en sort masse. 

Biologiske forhold 

I Danmark er blomsterknop-gallen fremkaldt af D. epilobii hidtil 
fundet med levende larver fra midten af juni til begyndelsen af sep
tember, dvs . gederamsens blomstringssæson, men endvidere bliver 
de indtørrede galler ofte siddende på planten længe efter, at de er 
forladt af beboerne, og således kan gallen findes til hen på vinteren. 
Antallet af galler svinger mærkbart igennem gederamsens blom
stringssæson, og det er tydeligt, at der er to maxima, et først i juli 
og et i begyndelsen af august, hvilket tyder på forekomsten af to ge
nerationer i Danmark, (se s. 48). Ifølge Skuhrava og Skuhravy (1963, 
p. 90) er der to maxima i Mellemeuropa, hvor D. epilobii forekom
mer fra midten af juni til oktober, med maximum i første halvdel af 
juli og atter i sidste halvdel af august. 

Gederamsen har acropetal blomstring, dvs. at blomstringen starter 
for neden i klasen og breder sig op mod spidsen. Der vil derfor være 
en tendens til, at gallerne først på sæsonen overvejende findes ved 
basis af blomsterstanden og senere nærmere spidsen. 

Der foreligger ikke mange oplysninger om livscyklus hos D. epilobii. 
Low (1889, p. 202) observerede, at larverne forlod gallerne 16 .-17. 
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F arsøgsperiode 
(experimental 

period) 

23.VII -15. IX 1967 

23.VII - 15. IX 1967 

23.VII - 15. IX 1967 

4.VII - 15. IX 1967 

Tabel l 
Forsøg over temperaturernes indflydelse på larvernes udvikling. 

(The influence of temperature on the development of the larvae). 

Imagines klækket 
(imagines hatched) 

Tempera- Antal Antal galler/ 
tur°C kulturer kultur 0/o af 

(tempera- (Nos. of (Nos. of Totale levende 
ture 0C) cultures) galls/ cul ture) antal individer (total (Ofo of viable Nos.) individuals) 

s- 9 2 
l 

50 o o 

12 - 13 2 50 o o 

15 - 18 6 50 342 31 

21 - 22 
l 

3 15 42 30 
l - �� -

Larver i jorden 
(larvae in the soil) 

0 l o af levende 
Totale antal individer 
(total Nos.) (Ofo of viable 

individuals) 

ikke optalt 
l 

100 
(not counted) 

ikke optalt 100 
(not counted) 

762 69 

96 70 



juli og krøb ned i jorden, hvor de forpuppede sig i en hvidlig ko
kon; imagines klækkede 3.-4. august, dvs. omkring 18  dage senere. 
Niblett (1949, p. 159) oplyser, at fra galler indsamlet omkring mid
ten af juni krøb larverne ud i juli, og fra galler indsamlet i august
september klækkede imagines i maj-juni følgende år. 

I sommeren 1966 og 1967 blev der gennemført en række klæk
ningsforsøg, hvor et stort antal modne galler blev anbragt i glas med 
et ca. l cm tykt sandlag på bunden. Galmyglarverne forlod snart 
gallerne og krøb ned i sandet. Ved en gennemsnitstemperatur på ca. 
18° C klækkede de voksne galmyg efter ca. 2 ugers forløb. Efter at 
klækningen i 1966 var ophørt, og de klækkede galmyg var fjernet fra 
glassene, blev disse simpelthen glemt, og sandlaget henstod således 
urørt i omkring en måned. Da sandet blev nærmere undersøgt, fand
tes en mængde puppehude, men samtidig et stort antal kokoner. Disse 
kokoner bestod af et tyndt, sejt spind, udvendigt dækket med sands
korn. Nogle af disse kokoner var tomme, hvorimod resten indeholdt 
sammenrullede galmyglarver. Uheldigvis havde jorden været udtør
ret gennem længere tid, da kokanerne blev fundet, hvorfor alle disse 
larver for længst var døde og indtørrede. Dette tyder på, at nogle af 
de larver, der forlod gallerne omkring midten af juli, straks forpup
pede sig i jorden, hvorimod andre forblev i sidste larvestadium, sam
menrullet i en kokon. 

For at få fastslået rigtigheden af ovennævnte tydning, blev klæk
ningsforsøget gentaget i sommeren 1967, og for at temperaturens 
eventuelle betydning kunne belyses, blev der sat galler til klækning 
under forskellige temperaturforhold. Modne galler henstilledes i glas, 
der til midten af september opbevaredes ved forskellige temperatu
rer, nemlig: 8-9° C, 12-13° C, 15-18° C og 21-22° C. Resultatet af 
disse klækningsforsøg fremgår af tabel l, der viser, at i de glas, som 
opbevaredes ved de laveste temperaturer, dvs. 8-9° C og 12-13° C, 
klækkedes overhovedet ingen imagines, hvorimod sandlaget i glas
sene var fyldt med kokoner indeholdende levende, sammenrullede lar
ver. Disse glas henstod derpå ved stuetemperatur i længere tid, men 
ingen larver forpuppede sig, hvorimod der i et par kokoner nu blev 
fundet puparier. I de øvrige glas, der henstod ved 15-18° C og 21-
220 C, klækkedes en del imagines i henholdsvis begyndelsen af au
gust og i slutningen af juli. Udregnet på grundlag af det antal larver, 
der havde forladt gallerne, og som var krøbet i jorden, udgjorde ima
gines i begge tilfælde ca. 30 Ofo, mens omkring 70 Ofo udgjordes af 
larver i kokoner. Temperaturen synes altså at have en betydelig ind
flydelse på udviklingens forløb. Ved en passende høj temperatur for
pupper en vis procentdel af larverne sig straks, og imagines klækkes 
ca. 14 dage senere; ved lavere temperatur sker der ingen forpupning. 
Beregninger baseret på det gennemsnitlige antal larver pr. galle (se 
s. 49) viser klart, at der har været en stor dødelighed i kulturerne. 
Dette skyldes, at gallerne ofte blev angrebet af skimmel og gik til 
grunde, før de blev forladt af larverne. 
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Fig. 4. D. epilobH, livscyklus i Danmark, (life cycle under Danish conditions). 

Imagines klækker = imagines hatching; larver forlader gallerne = larvae leaving galls; 
klækning af imagines = hatching of imagines; larver = larvae; pupper = pupae; efterår 
= autumn; vinter = winter; forår = spring. 

Baseret på ovennævnte klækningsforsøg samt iagttagelser i natu
ren kan livscyklus hos D. epilobii skitseres som følger (fig. 4) : Når de 
første imagines er klækket i første halvdel af juni, finder æglægnin
gen sted på gederamsens blomsterknopper, og allerede i sidste halv
del af juni er gallerne veludviklede. Disse galler findes overvejende i 
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den nederste del af klasen, hvor knopperne er bedst udviklede. De 
fuldvoksne larver fra denne første generation forlader gallerne i lø
bet af juli og skjuler sig i jorden. Afhængig af temperaturforholdene 
forpupper en del af larverne sig straks, og imagines klækkes ca. 14  
dage senere, eller larverne forbliver i sidste larvestadium. De imagi
nes, der eventuelt fremkommer i begyndelsen af august, kan stadig 
finde et rigt materiale af blomsterknopper, hvor æglægningen kan 
finde sted. På dette tidspunkt er den nederste del af klasen stort set 
afblomstret, medens knopperne nærmere spidsen er veludviklede. 
Æglægningen finder da overvejende sted i den øverste del af klasen. 
I sensommeren forlader de fuldvoksne larver af 2. generation galler
ne og kryber i jorden. Disse larver er ikke nærmere studeret, men 
det må - bl.a. baseret på klækningsforsøgene ved de laveste tempe
raturtrin - antages, at disse larver overvintrer i sidste larvestadium 
beskyttet af en kokon. Forpupningen sker da hen på foråret. De lar
ver fra l. generation, der ikke forpuppede sig, overvintrer formodent
lig på nøjagtig samme måde, men muligvis forpupper disse larver sig 
tidligere end 2. generation, idet det påvistes, at imagines klækkedes 
over en længere periode. 

I en gederams-bevoksning ved Langå opstilledes 10 ldækkefælder, 
der skulle opsamle galmyg, som kom frem fra jordbunden under ge
deramsen. Disse fælder blev stående på samme plet sommeren igen
nem, og omend antallet af galmyg, der blev indsamlet på denne må
de, var meget lavt, blev der dog fundet nogle individer ved tre røgt
ninger, der fandt sted i slutningen af juni, i begyndelsen af juli og i 
begyndelsen af september. Det må derfor formodes, at de galler, der 
fremkommer sidst på sæsonen, dels startes af imagines, der hidrører 
fra overvintrende larver, dels af imagines stammende fra l. genera
tion samme år - i det mindste er det sidste tilfældet i gunstige år. 

Som ovenfor nævnt vil der under gunstige temperaturbetingelser 
være mulighed for, at en vis procentdel af l. generation allerede 
klækkes samme sommer, medens resten af generationen forbliver i 
larvestadiet Dette fænomen, der øger artens chance for at overleve 
på en lokalitet, er ikke enestående og mødes bl .a.  hos visse andre 
galmyg (Frolich, 1960, p. 29). Således påviste Ossiannilsson (1937), 
at nogle larver af lucernegalmyggen (Contarinia medicaginis Kieff.) 
forpuppede sig, medens resten overvintrede som larver i jorden, 
hvorpå imagines klækkede det følgende år. Barnes (1946-48) giver 
flere analoge eksempler, bl.a. livscyklus hos krusesyge-galmyggen 
(Contarinia nasturtii Kieff.) (op. cit. 1946, p. 43) .  

Antallet af  D. epilobii larver pr .  galle varierede fra 4-50, og gen
nemsnittet svingede fra lokalitet til lokalitet; således var det gennem
snitlige antal larver pr. galle på lokaliteterne Thorsager, Eilev, Øst
birk og Ry henholdsvis 11 ,  16, 18 og 27. 

I gallerne kryber larverne frit omkring mellem de forkrøblede 
blomsterdele, men som regel findes de fleste larver i hulheder i de 
foldede og krøllede kronblade. Det var ikke sjældent at finde para-
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sitm·ede galmyg-larver; således fremkom en del snyltehvepse (Chal
ddoidea) i forbindelse med ovennævnte klækningsforsøg. I gallerne 
fandtes undertiden galmyglarver, der afveg fra D. epilobU ved at 
være hvidlige og betydeligt større end denne. Disse larver, der tyde
ligt tilhører en anden art, forlod ligeledes gallerne i klækkeglassene, 
men der fremkom ingen imagines .  

Summary 

This paper reports on the life cycle of the cecidomyid Dasyneum epilobii (Liiw 
1889), which eauses a flowerbud gall on Chamaeneriu.m angtlstifoUum (L.) Scop. 
This gall, which is new to the Danish fauna, is recorded from 88 Joealities (80 
in J utland, l on Funen, l on Lolland, l on Samsø, and 5 on Sealand). 

Notes on the European distribution of the gall is given, and a few observa
tions on the morphology of the gall are presented. 

In the labaratory larvae of the first brood 1966 left the gails in July, and hid 
in the sand on the hottom of the cages. A fortnight later some imagines hatched 
(at 18° C), however, the sand still contained lots of larvae, cailed up in smaii 
cocoons. In 1967 the hatching experiments were repeated by keeping the cages 
with mature galls at various temperatures, viz. 8-9° C., 12-13° C., 15-18° C., 
and 21-22° C. Table l presents the results. Tims under favourable temperature 
conditions, min. about 15° C., a certain proportion of the larvae from the first 
brood pupate the very same year, while no metamorphosis seems to occur at 
temperatures below 12-13° C. 

Based on these experiments and observations in the field the life cycle of D. 
epilobii under Danish conditions is outlined, fig. 4 .  The first imagines, which 
hatch during the first weeks of June, oviposit in the lower flowerbuds of Cha
·nweneri.u.m angusti.folium (flowering acropetal). In the latter half of June the 
galls are near maturity, the larvae leave the galls in July, and hide in the soil, 
where a certain proportion pupates if the temperature is high enough, hatching 
a fortnight later, while the rest of the first brood hibernates in the larval stage, 
pupating in spring. The adults from the first brood hatching the very same sum
mer mainly oviposit in the Howerbuds in the upper part of the racerne. The lar
vae from these buds leave the gails in late summer, and most likely they spend 
the winter in the larval stage, pupating in spring or early summer. By means of 
emergence traps it was shown that hatching of adults occurred throughout the 
summer, thus it is suggesled that the galls, which develop in August, are partly 
caused by adults ariginating in hibernating larvae, partly by individuals hatching 
from the first brood the very same year. 

The life cycle of D. epilobi.i., which is comparable to that of some other ceci
domyids, e. g. Conturinia medicaginis Kieff. and Contarinia nasturtii (Kieff.), of 
course increases the chances of surviving in a locality. 

The number of larvae/gall was 4-50, the average about 18. 

Litteratur 

Barnes, H. F., 1946-48: Galll\!Jidges of Economic Importance I-IV. 104 pp. + 160 
pp. + 184 pp. + 165 pp. - London. 

"Brandza, M., I920 : »Cecidotheca Dacica« ou Zoocecidies de Roumanic. Bucarest. 

Ser. Il, nr. 52. 
Bulu, H., 1964 : Bestimmungstabellen der Cailen (Zoo- und Phytocecidien) an 

Pflanzen Mitte!- und Nordeuropas . .  Bd. I. - Jena, 761 pp. 
Docters van Leeuwen, W. M., 1957: Gallenboek. Nederlanelse door dieren en 

planten veroorzaakte gallen. - Zutphen, 332 pp. 

50 



Friihlich, G., 1960: Gallmiicken-Schadlinge unsere Kulturplanzen. - Neue Brehm
Biicherei. 2.')3, Wittenberg Lutherstadt, 80 pp. 

Gambier Mme, 1924 : Recherches sur quelques cecidies florales. - Marcellia 21, 
10-30. 

Gertz, 0., 1928: Linne såsom Cecidolog. - Lund Univ. Arsskr. N. F. Avd. 2. Bd. 
24, nr. 5, 115 pp. 

Houard, C., 1909: Les Zoocecidies des Plantes d'Europe et du Bassin de la Medi-
terranee. Vol. Il, 573-1248. - Paris. 

Hult€m, E., 1950: Atlas over Vaxternas Uthredning i Norden, 512 pp. 
•Jaap, 0., 1916: Zoocecidien-Sammlung. Ser. XV-XVI, n. 351-400. - Hamburg. 
Kieffer, J . - J., 1901 :  Synopsis des Zoocecidies d'Europe. - Ann. Soc. Ent. France 

LXX, 233-579. 
Leatherdale, D., 1959: The Plant Galls of Norway. - Universitetet i Bergen. Ar-

bok 1959. Naturvitenskapelig rekke, nr. B, 56 pp. 
Lundberg, J., 1963 : Cecidiestudier. - Opusc. Ent. 28, 70-80. 
Lundberg, J., 1964: Zoocecidier från Vastergiitland. - Opusc. Ent. 29, 254-265. 
Lundberg, J . ,  1966 : Zoocecidier från Vastergiitland Il. - Opusc. Ent. 31, 133-146. 
Liiw, Fr., 1889 : Beschreibung zweier neuer Cecidomyiden-Arten. - Ver. zool.-

bot. Ges. Wien, 39, 201-204. 
Niblett, M.,  1942: Notes on some gall-causing Cecidomyidae: III. - Entomologist, 

75, 42-45. 
Niblett, M.,  1949: Notes on some gall-causing Cecidomyidae: VI. - Entomologist, 

82, 159-162. 
Ossiannilsson, F., 1937: Lucern gallmyggan (Contarinia medicaginis Kieff.) - Medd. 

Stat. Vaxt-Skyddsanst, m. 20, 43 pp. 
Rass, H., 191 1 :  Die Pflanzengallen Mitte!- und Nordeuropas. - Jena, 350 pp. 
Rass, H. og Heidicke, H., 1927: Die Pflanzengallen (Cecidien) Mitte!- und Nord

europas. - Jena 348 pp. 
Rostrup, E., 1958: Den danske Flora. - København, 527 pp. 
Skuhrava, M. og Skuhravy, V., 1963 : Gallmiicken und ihre Gallen a uf Wildpflan

zen. - Die Neue Brehm-Biicherei 314, Wittenberg Lutherstaclt, 116 pp. 

Sylven, N., 1962: Kullabergområdets Zoocecidier. - Kullabergs Natur, 8, Lund, 
89 pp. 

v. Moesz, G., 1938: Magyarorszag gubacsai. - Bot. Kiizlem, 35, 97-206. 
Wahlgren, E., 1927: Cecidologiska anteckningar. - Ent. Tidskr. 48, 1-24. 
Wahlgren, E.,  1944: Cecidologiska anteckningar, V. - Ent. Tidskr. 65, 50-121. 
Wahlgren, E., 1962: Cecidologiska anteckningar, XIV. - Ent. Tidskr. 83, 199-207. 
• Originalafhandlinger ikke benyttet ;  henholdsvis refereret i :  Marcellia 17, p. 
XXXV, 1918 og ibid. 19, p. V., 1920. 



Fund af vandtæger på Læsø (Heteroptera aquatica) 
Af ]. H. Jacobsen 

(Engelsborgvej B, KgB. Lyngby) 

K. O. Leth nævner i sin artikel : »Die Verbreitung der danisehen 
Wasserwanzen«, 1943, kun fem vandtægearter fra Læsø: Gerris gib
bifer Fabr., Notaneeta glauca L., Corixa (S.) striata L. og Corixa 
(H.) sahlbergi Fieb. og Velia currens Fabr. 

I sommeren 1967 besøgte jeg Læsø og benyttede lejligheden til at 
foretage indsamlinger af vandtæger. I perioden 23.7. til 31 .7.67 blev 
21 forskellige lokaliteter fordelt over hele øen (se kortskitsen) under
søgt. 

Fig. l .  Kortskitse over lokaliteterne på Læsø. 

Lokaliteterne 

a. Kanal mellem Nyland og Kattegat. En flere meter bred kanal 
med brakvand, hvis sider var meget kraftigt bevoksede. 
b. Et lille planterigt vandhul med ganske lavt vand (mindre end 20 
cm på det dybeste sted). Bunden sandet og med større sten. Lokali
teten har måske tidligere stået i forbindelse med lok. a. 
c. Hjælpegrøften ved Bobakker. Vandstanden var ganske lav og 
bunden meget mudret. 
d. Pentstrøm nord, vest for mejeriet. En temmelig lille grøft med 
10-15 cm vand. Strømmen var ganske svag og bunden mudret. 
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e, f, g. De tre små søer i Birkemosen. De to mindste var lavvande
de og med tæt bevoksning (der syntes at være slået for nylig). Den 
største dybere og med spredt bevoksning. 
h. En ganske lille grøft ca. 200 m syd for Birkemosen. Inden det 
var muligt at komme til at fiske i den, måtte jeg nærmest slå græs
set, der fuldstændigt dækkede over grøften. Vanddybden var omkr. 
25 cm og strømmen svag. 
i. Lillestrøm l km syd for Østerby Havn. Grøften var på dette sted 
udtørret på nær en mindre pyt, hvor grøften førtes under vejen. Van
det og bunden var sort af slam. 
j, k. Lillestrøm og Boelstrøm. Ganske tæt ved kysten (omkr. 50 m), 
kun lidt vand, svag strøm. Bunden var sandet. 
l, m, n. Mindre kanaler med svag vandføring. 
o. Rimmen. Kanalen var nærmest udtørret, men hist og her stod 
mindre pytter med mudret vand. Disse pytter havde i nogle tilfælde 
et meget rigt dyreliv. 
p. Pentstrøm syd. En temmelig lille grøft med lavt vand og mudret 
bund. Strømmen var svag. 
q. Filstrøm. Ligesom Rimmen var den nærmest udtørret med kun 
et par små pytter. 
r. Lille vandløb (kilde?) vest for Byrum. 
s .  Lundebæk En omkr. 1,5 m bred kanal med ca. 20 cm vand. På 
lokaliteten var strømmen kraftig. 
t. Den største sø ved Østre Foldgaard. På lokaliteten voksede en 
pil ca. 3 m ude i vandet. U den for denne var en mindre sivzone. 
u. Branddamme ved Toldergaard, Byrum. På alle dammene på nær 
en lå et ca. 15 cm tykt lag af Lemna. I dammene med Lemna fand
tes ingen dyr, men i den uden fandtes et meget rigt dyreliv. Denne 
dam var delvis kastet til, og den benyttedes nu til vanding af kvæg. 
Vandet var stærkt mudret. 

Indsamlingsresultatet 

Det indsamlede materiale omfattede 511  eksemplarer af vandtæ
ger fordelt på 20 arter, således som efterfølgende artsoversigt viser. 

Artsoversigt 

Art Antal Lokaliteter 

0 0  C(<( i alt 

l. Corixa bonsdorffi (C. Sahlb.) 6 o 6 
2. Corixa punctata. (Illig.) 28 14 42 b, u 

3. Corim castanea (Thoms.) 27 36 63 b, e-g, t 

4. Corim Unnei (Fieb.) 25 29 54 b, t, u 

5. Corim sal1lbergi (Fieb.) 4 8 12 b, d, i, p, u 

6. Corixa scotti (D. og S.) 22 32 54 b, e, f, t, u 

7. Corixa elistineta (Fieb.) 2 2 4 b 

53 



8. Corixa lateralis (Leach) lO 16 26 b, u 
9. Corixa striata (L.) 6 8 14 u 

10. Corixa stagnaZis (Leach) 16 17 33 a, b 
11 .  Corixa limitata (Fieb.) l 5 6 u 
12. Corixa praet�sta (Fieb.) 12 6 18 b, e, u 
13. Notaneeta glat1ca (L.) 14 8 22 u 
14. Notaneeta lutea (Miill.) l o l e 
15. Notaneeta reuteri (Hung.) 3 2 5 
16. Gerris gibbifer (Schum.) 14 9 23 i 
17. Gerris odontogaster (Zett.) 2 o 2 a, f 
18. Velia eaprai (Tam.) 45 72 117 c, d, h, j-q, s 
19. Mesovelia fu.rcata (M. og R.) l l 2 a 
20. Nepa cinerea (L.) (7 nymfer) 7 b, i 
Samlet materiale 511 

Resultatet af indsamlingen betyder, at vandtægefaunaen på Læsø 
er blevet beriget med i alt 16 nye arter, der ikke tidligere er angivet 
på Læsø. Med hensyn til de 4 genfundne arter vil det måske være på 
sin plads at gøre opmærksom på, at Tamanini 1947 har påvist, at 
V elia currens Fabr. i virkeligheden var en kollektivart Den virke
lige Velia currens fandtes således slet ikke i Danmark, men var ud
præget sydlig i sin forekomst. Derimod fandtes i Danmark V elia ca
prai Tam. og Velia saulii Tam. (Kaiser 1964, s. 93). Om de tidligere 
fundne V e li a har været den ene eller den anden V elia-art kan des
værre ikke oplyses, da det ikke har været mig muligt at finde dem. 

For gode råd og værdifuld hjælp takkes stud. scient. Nils Møller 
Andersen og lærerstuderende Ole Lomholdt. 

Litteratur 

Kaiser, E. W., 1964: Om Velia ea.prai Tam. og V. sattlU Tam. i Danmark (Hemi
ptera, Veliidae). - Flora og Fauna 70. 

Leth, K. 0., 1943: Die Verbreitung der danishen Wasserwanzen. - Entomolo

giske Meddelelser 23. 
Macan, T. T., 1965: A revised Key to the British Water Bugs (Hemiptera - He

teroptera). - Scientific PubHeation No. 16, 2. ed., Freshwater BiologicaJ Asso
ciation. 



Fuglelivet i plantage- og hedeområdet på Nordsamsø 

Af Elsebeth Lassen 
(Toldbodgnde 79, København K) 

og ]es P. Asrnussen 
(Bredgade 77, København K) 

Blandt Samsøs rigt afvekslende landskaber møder vi også hede
og plantageområder. Ikke mindst i vor tid, da vildtets frie stræknin
ger reduceres i næsten uhyggelig grad, vil sådanne biotoper ganske 
naturligt påkalde sig interesse, ja, have krav på naturvidenskabelige 
undersøgelser - selv nok så dilettantiske og spredte - af enhver art. 
Nærværende helt upretentiøse oversigt er baseret på iagttagelser fra 
juli måned 1967. Den skal blot give en første antydning af, hvilke 
muligheder den virkelig tilbundsgående ornithologiske totalundersø
gelse af Samsø indebærer. Området, vi har koncentreret os om, har 
som sydgrænse mark- og engdistrikterne umiddelbart syd for Kan
have Kanal og - nord for denne - plantagen og Vestre Hedekrog 
samt hedearealet ud til og med Østre Hedekrog med det ca. 20-30 
m brede træbælte (se fig. 3) som nordgrænse. Plantagen består af 
nåle- og løvtræer af skiftende højde og bevoksningstæthed, afbrudt 
af åbne steder med græsbund og omrandet, navnlig ud til landevejen 
fra vejgaffelen ved Kanhave Kanal til Langør, af birketræer. Under
søgelsesområdets nordgrænse, træbæltet, har birketræer i den vest
lige del, men udgøres ellers overvejende af velvoksne fyrretræer. 

Fig. l. Plantagens sydligste del. 
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Fig. 2. Åbent parti i plantagen. 

Nedenstående iagttagelser skal på en gang være en udvidelse af 
og et supplement til vore tidligere publicerede ornithologiske med
delelser fra Samsø (jvf. Flora og Fauna 71 .  årg. ,  1965, p. 158 ff. og 
73. årg. ,  1967, p. 37 ff. ) .  

Fiskehejre (Arden. c. cinerea. L.). Set flere gange fiskende i en mindre dam ved 
en af gårdene syd for Kanhave Kanal. 

Gråand (Anas pl. platyrhynchos L.). Ynglefugl på egnede steder i hele det un
dersøgte område. 

Ederfugl (Somateria m. moWssima L.). Konstant og i betydeligt antal ud for bå
de vest- og østkysten af området. 

Toppet Skallesluger (Mergus s. sen·ator L.). Hyppig, navnlig ud for Østre Hede-

krog. 
Gravand (Tadonw tadoma. L.). Som foregående art. 
Knopsvane (Cygnus olor Gmelin). Ofte flyvende over området. 
Musvåge (Buteo b. buteo L.). Set en enkelt gang over Plantagen. Næppe yngle

fugl. 
Spurvehøg (Accipiter n. nisus L.). Efter al sandsynlighed ynglefugl, men kun l a 

2 par. 
Tårnfalk (Falco t. timwnculus L.). En enkelt gang set fouragerende i Plantagen. 

Fasan (Phasiamts colchicus torquatus L. og Gmelin). Et bildræbt eksemplar blev 
fundet den 8. juli på landevejen gennem Plantagen. 

Strandskade (Haematopus o. astralegus L.). Alm. ynglefugl. 
Vibe (Vanellus vanellus L.). Alm. ynglefugl. 
Stor Præstekrave (Charadrius h. hiaticula. L.) .  Ret almindelig. 

56 



Fig. 3. Østre Hedekrog med træbæltet baggrunden. Sølvmågekoloniens 
tilholdssted. 

Stor Regnspove (Numenius a. arquata L.). I månedens sidste halvdel sås arten 
(5-10 i flok) dagligt i Østre Hedekrog. 

Lille Kobbersneppe (Umosa l. Zappanica L.). Fra 13. juli regelmæssigt iagttaget 
på stranden vest for Plantagen (3-5 fugle ad gangen). 

Mudderklire (Tringa hypo/eucos L.). Alm. trækgæst 
Svaleklire (T·ringa ochmpus L.). Et par sås den 22. juli ved den tidligere nævnte 

dam syd for Kanhave Kanal. 
Rødben (Tringa t .  totanus L.). Ses ofte, men yngler ikke i selve undersøgelses

området. 
Islandsk Ryle (CaUdris c. eanlittiS L.). 2 fouragerende på veststranden d. 16. juli. 
Nordlig Ryle (Calidris a .  alpina L.). Alm. trækgæst Dog sjældent flokke på mere 

end ca. 25 fugle. 
Klyde (Recumimstm avosetta L.). Ses nu og da, men yngler ikke i området. 
Svartbag (Lants marinus L.). Ofte i østområdet 
Sildemåge (Larus fuscus -intermedius Schiøler). Som foregående art og som den

ne ikke ynglende. 
Sølvmåge (Larus a. argeniatus Pontoppidan). Alm. ynglefugl. Ret stor koloni i 

Østre Hedekrog. 
Stormmåge (Larus c. camts L.). Almindelig, men næppe ynglefugl. 
Hættemåge (Lants ridibundus L.). Som foregående art. 
Fjordterne (Stema h. hinmdo L.). Optræder ofte, men yngler ikke i det egent

lige undersøgelsesområde. 
Havterne (Stema pamdisaea Pontoppidan). Ses af og til, ikke ynglende. 
Dværgterne (Stema a. albifrons Pallas). Alm. ynglefugl på både vest- og øst

stranden. 
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Splitterne (Stema s. sandvicencis Latham). Som Havternen. 
Tejst (Cepphus grylle atlantis Salomonsen). 6 d. 13. juli ud for den stejle strand

skrænt ved Langdalen nord for det af os undersøgte område. 
Ringdue (Colwnba p. palurnbus L.). Alm. ynglefugl i Plantagen. -
Gøg (Cttculus c. canarus L.).  l a 2 par konstant i eng- og markområdet syd for 

Kanhave Kanal. l ungfugl i træbæltet den 8. juli. 
Skovhornugle (Asio o. otus L.). Ynglefugl (l a 2 par) i Plantagen. 
Mursejler (Apus a. apus L.). Meget alm., jagende over hele området. 
Sanglærke (Alauda a. arvensis L.).  Alm. ynglefugl. 
Landsvale (Hinmdo r. wstica L.). Almindelig ved gårdene. 
Bysvale (DeUclwn u. ttrbica L.).  Ret almindelig ved gårdene. 
Digesvale (Riparia r. ripm·ia L.).  Fugle fra kolonierne i strandskrænterne nord 

for området optræder ofte. 
Gråkrage (COI'VliS coro1w comix L.).  Almindelig i hele området. 
Skovskade (Garrulus gl. glandarius L.). l den 8. juli i træbæltet 
Musvit (Pal'tls m. maior L.). Almindelig. 

Blåmejse (Pa1'lls c. caewleus L.). Ret almindelig. 
Sortmejse (Pants a. ater L.).  5 den 21. juli i træbæltet Ganske givet ynglefugl. 
Sangdrossel (Turdus ph. philomelos Brehm). Alm. ynglefugl i Plantagen. 
Solsort (Twdus m. merula L.). Ret almindelig ynglefugl. 
Havesanger (Sylvia b. borin Boddaert). Observeret {m gang i plantageområdet 
Tornsanger (Sylvia c. communis Latham). Meget alm. ynglefugl. At tælle 20-25 

par på en tilfældig spadseretur gennem Plantagen er slet ikke usædvanligt. 
Løvsanger (Phylloscopus tr. tmchilus L.). Alm. ynglefugl i Plantagen og træbæltet 
Fuglekonge (Regulus r. regrdus L.). Ofte hørt i træbæltet 
Jernspurv (Pnmella m. modularis L.).  Set og hørt flere gange. 
Hvid Vipstjert (Motacilla a. alba L.). Alm. ynglefugl syd for Kanhave Kanal. 
Gul Vipstjert (Motacilla fl. flava L.). Enkelte par ynglende syd for Kanhave Kanal. 
Rødrygget Tornskade (Lanius c. collmio L.). 3-4 par ynglende. 
Stær (Stumrts v. vulgaris L.). Alm. ynglefugl på egnede steder. Flokdannelsen 

bemærket fra ca. 20. juli. Hver dag, især mod aften, flokke på fra ca. 50 til 
ca. 1500-2000 fugle. 

Grønirisk (CardueUs chl. chiaris L.). Ses regelmæssigt. 
Bomlærke (Emberiza c. calandra L.). Alm. ynglefugl i området syd for Kanhave 

Kanal. 
Gulspurv (Emberiza c. citrine/la L.). Meget almindelig ynglefugl. 
Gråspurv (Passer d. damesficus L.). Som foregående art. 
Skovspurv (Passer m. montanus L.). Almindelig ynglefugl. 



Platyptilia isodactyla Zeller 
(Lepidoptera, Pterophoridae) i Danmark 

Af P. L. Holst 
(Svampevej 18, Harboør) 

En blomsterrig græsningseng ved Tørring nordvest for Lemvig har 
vist sig at være en overordentlig fin lokalitet for Platyptilia isodactyla 
Z. Ved besøg på stedet 5.-14.7 . 1967 fandt jeg 9 affløjne exemplarer 
af l .  generation, medens 2. generation kunne tages ad libitum 22 .8.  
1967. Alle disse stykker er o o, men Svend Kaaber, Århus, har en <i? 
fra Fyn: Hindsgavl 4.9 . 1965. 

Arten var ikke helt uventet i Danmark, da den findes i vore vest
lige og sydlige nabofaunaer. Den lever monofagt på Senecia aquatica, 
Vand-Brandbæger, hvis nordøstgrænse går gennem Danmark Anfred 
Pedersen, Vordingborg, har bekræftet, at planten er jævnt udbredt i 
det vestlige og sydlige Jylland, på Fyn og de sydlige øer, mere spredt 
i det øvrige land, og at den mangler helt i det meste af Vendsyssel, 
på Læsø, Anholt, i det nordøstlige Sjælland, samt på Bornholm. I 
Skandinavien findes den blot på et par lokaliteter i Skåne og Hal
land. Det vil næppe være overilet at antage, at isodactyla følger 
planten, i hvert fald i dens massive udbredelsesområde. 

Fig. l. Platyptil-ia isodactyla Z., o Tørring 
22.8. 1967. X 2. Svend Kaaber fat. 

Habituelt minder isodactyla mest om gonodactyla Schiff., hvilket 
fremgår af fotografiet. Karakteristisk for arten er de meget slørede 
tegninger, rigeligt pudret med blygråt. På undersiden er fm·vinge
fligene og forreste bagvingeflig lyse, i stærk konstrast til vingernes i 
øvrigt sortbrune farve. 

Genitalapparatet ligner også mest gonodactylas, jeg vil her hen
vise til Pierces tegninger. 
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Larven lever som nævnt på Senicio aquatica, i stængler forår og 
sommer. Imago er på vingerne i juni og august. Den flyver i skum
ringen fra omkring solnedgang og er, efter mine erfaringer, vanskelig 
at jage ud på andre tider af døgnet. 

Summary 

The plume moth, Platyptilia isodactyla Z. is recorcled new to Denmark It was 
found in rather great numbers near Lemvig in western Jutlancl. An overlookecl 
specimen from Funen is recorded, too. 
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Anmeldelse 

T. W. Langer: Sommerfugle. Indsamling og præparation .  2. udgave. 86 sider. 
15 tekstillustrationer. Pris kr. 13,75. J. Fr. Clausens Forlag. København 1968. 

Bogen foreligger som en betydelig forøgelse af l. udgave. 86 sider mod 64 
sider. Forfatteren har medtaget de sidste nyheder inden for indsamlings- og 
præparationsteknikken på en sådan måde, at bogen, der har undertitlen: »Råd 
og vink til unge samlere«, også kan lære ældre samlere noget. 

Som nyt afsnit er medtaget: »>ndstøbning i plastic«, »Sommerfuglehaven« og 
»Supplerende læsning<<. Afsnittet om indstøbning i plastic er ganske kort, og det 
lover ikke det bedste resultat. Teknikken er ikke fuldt udviklet endnu. »Sommer
fuglehaven<< er et morsomt afsnit, der har en udmærket fortegnelse over planter 
og buske; man kan tage den med til planteskolen. »Supplerende læsning<< angiver 
27 forskellige danske og udenlandske bøger om indsamling, præparation, foto
grafering m.v. Flere af de øvrige afsnit er udvidet stærkt, og især afsnittet om 
opblødning og etikettering giver mange gode nye råd og anvisninger, der viser 
forfatterens solide kendskab til emnet. Under afsnittet om fælelefangst fastslår 
fofatteren den tiltalende indstilling til de levende skabninger, som går igennem 
hele bogen : man skal ikke pine dyrene, og man skal ikke slå flere dyr ihjel end 
strengt nødvendigt. Bagest i bogen findes en værdifuld ordliste med forklaring 
på fagudtryk, man møder i sommerfuglelitteraturen, desværre er ordet abbera
tion faldet ud. Af hensyn til de unge samlere kunne man have ønsket en forteg
nelse over de foreninger, der her i landet beskæftiger sig med sommerfugle. Bo
gen er i høj grad anbefalelsesværdig, og den kan give såvel begyndere som den 
mere erfarne samler mange nyttige oplysninger. 

p. j. 



Øjesø, naturforhold og vegetation 

Af Johs. Bengtsson 
(Skivum pr. Vegger) 

Øjesø er beliggende ved Gatten i Ulstrup sogn i Vesthimmerland. 
Nærmere bestemt ved den østlige side af jernbanelinjen Løgstør-Ho
bro. Omkring søen ligger Øjesø plantage. 

Navnet Øjesø er knyttet til flere mindre søer rundt om i landet og 
betegner der blot, at søen ligger som et »øje« i landskabet. I dette 
tilfælde skal navnet dog rent etymologisk have en speciel oprindelse, 
idet det officielle navn Øjesø skal være en forandring til rigssprog af 
det dialektale Ywesø. Dette navn er igen en afledning af et gammel
nordisk ord, Ive eller Ibe, der brugtes om Takstræet (Taxus baccata) , 
jævnfør det tyske Eibe, det franske If og det engelske Yew. I begyn
delsen skal navnet have omfattet en taksbevoksning ved søen, men 
senere være blevet hængende ved søen selv, efter at taksbevoksnin
gen er forsvundet. (J. Lange 1962). 

Søen er i sin største udstrækning i NW-SO retning ca. 290 m og 
vinkelret herpå (NO-SW) ca. 210 m. Arealet bliver således omkring 
3 ha, idet der fra vest skyder sig en halvø ud i søen, der ellers er 
nogenlunde regelmæssigt rundagtig. 

Den nordvestlige del er fladvandet, ligesom der findes et fladvan
det område i midten af søen, mens den øvrige del skråner jævnt ned 
mod de maksimale dybder i den østlige del. Den nordligste af disse 
er på 4,7 m, og her findes det egentlige kildeområde, der er søens 
eneste tilløb. Afløb findes ikke. Se iøvrigt dybdekortet fig. l, der er 
gengivet med tilladelse af landinspektør Thorkild Roy, Hellerup, der 
i august 1958 har punktloddet dybderne. 

Det omkringliggende terræn består af sandmuldsjorder, der er ret 
udvaskede, hvorfor jorden er forholdsvis næringsfattig. Højderne i 
en afstand af godt 0,5 km er uden større udsving. De ligger på 38,92 
m, 38,3 m, 33,27 m, 35,78 m, 34,84 m, 36,41 m, 37,98 m og 42,83 m. 
Herfra falder højden ret brat ned mod søens overflade, der af land
inspektør Roy i august opgives til at være 24,5 over DNN. Foruden 
terrænet omkring søen er også området mod nord og øst af nogen
lunde ensartet højde. Det tyder sammen med formen på, at søen i 
sin oprindelse er et dødishuL 

Af søtyper må Øjesø henregnes til de sure klartvandssøer. Vandet 
er så klart, at man over søens største dybde gennem vandet tydeligt 
kan se vældene i bunden. Øjesø er en typisk repræsentant for denne 
oligotrofe søtype, efter en hyppig plante heri også kaldet lobeliesø, 
som er ret sjælden her i landet. Dog findes der i Himmerland endnu 
en repræsentant for typen, Madumsø ved Rold skov (Hj . Ussing 1931) .  

Søbunden og stranden er i Øjesø stenet-sandet. Mellem planterne 
og på stenene er der kun ubetydelige mængder organisk materiale. 
Som ovenfor nævnt er vandet meget klart og desuden næringsfattigt 
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og surt. Surhedsgraden er målt tre gange i løbet af året 1963 ved 
hjælp af den elektrometriske metode, og der opnåedes følgende re
sultater: 

dato 
11 .1 .1963 
14.5.1963 
28.9.1963 

pH 
6,72 
5,67 
5.91 

pH-værdien er altså noget svingende, hvilket skyldes en række 
faktorer, hvoraf der her kun skal peges på nedbørens ulige fordeling 
gennem året. Da der som omtalt intet afløb findes, vil vandmængden 
i søen variere og dermed også pH-værdien. Hårdheden er målt 14/5 
1963 til at være l, altså ringe kalkindhold. 

Det vil sikkert undre de fleste at finde en repræsentant for den oli
gotrofe søtype i Himmerland, hvis ferske vande ellers under indvirk
ning fra de nær dagen liggende kridtdannelser er udpræget eutrofe. 
Forklaringen er, at de to oligotrofe søer, Madumsø og Øjesø, fm·sy
nes med vand fra sekundære grundvandssystemer. (A. Nielsen 1941) .  
Dette forklarer også, a t  der i en afstand af mindre end l km fra Øje
sø findes en sø, Sjørup sø, som er udpræget eutrof. 

Vandets kemiske egenskaber influerer på såvel dyre- som plante
livet i søen. Dyrelivet har ikke været genstand for systematiske op
tegnelser, men det skal dog nævnes, at såvel bløddyr som højere 
krebsdyr mangler (i planktonet findes dafnier, muslingekrebs og vand
lopper, ingen af dyrene er dog artsbestemte). Det er direkte vandets 
store surhed, der forhindrer ovennævnte dyrs forekomst, idet dyrene 
ikke ville kunne samle kalk nok til skallerne, og at skallerne efterhån
den ville nedbrydes. 
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Fig. l .  Dybdekort over Øjesø 
gengivet efter originalkortet 
med tilladelse fra opmåleren 
hr. landinspektør Thorkild Hoy. 
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Fig. 2. Kortskitse med angivelse af planternes fordeling i og ved søen. 
l. Mere eller mindre tæt bestand af Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia L.) og Li

den Soldug (Drosera intermedia Hayne.). I den nordlige del en lille bestand af Mose 
Troldurt (Pedicularis silvatica L . ) .  

2. Rørskov a f  Rørgræs (Balclingera arundinacea L.)  blandet med Knop S i v  (Juncus con
glomeratus L . )  og Alm .Sumpstrå (Heleocharis palustris L.) samt mod sydøst Tagror 
(Phragmites communis Trin . ) .  · 

3. Bevoksning af Tørvernos (Sphagnum subsecundum) . Heri i den nordlige del Klokke
Ensian (Gentiana pneumonanthe L.) og i den sydlige del Smalbladet Ærenpris (Vero
nica scutellata L.).  

4. Område hvor bunden mellem rorskovens planter helt  er domineret af Vandnavle (Hy
drocotyle vulgaris L . ) .  

5. Lobelie (Lobelia dorimanna L.) mellem rørskovens planter og herudenfor. 
6. Lavvandet område domineret af Lobelie (Lobelia dorimanna L.) og Vand Pileurt (Po

lygonum amphibium L.).  
7. Bundvegetation bestående nærmest bredden og til dels mellem rørskovens planter af 

Strandbo (Littorella uniflora L.) ,  som på dybere vand afløses af Sortgrøn Brasenfode 
(IsoiHes lacustris L . )  og ikke blomstrende Lobelie (Lobelia dorimanna L.) ,  som sancl
synligvis dækker hele resten af søbunclen. 
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Vegetationen har været genstand for iagttagelse i årene 1962-67. 
I dette tidsrum er noteret de i og omkring søen forekommende plan
tearter, samt deres indbyrdes fordeling. Planternes forekomst er for 
de flestes vedkommende direkte eller indirekte betinget af surheds
graden, herom senere. 

Som det fremgår af kortskitsen fig. 2, er fordelingen af planterne 
ikke vilkårlig. På land findes ved søens vestlige, nordvestlige og 
nordlige bred en bestand af Rundbladet og Liden Soldug (D1'0sera 
1'0tundifolia L. og intermedia Hayne). Mod nord findes nogle få ek
semplarer af Mose-Troldurt (Pedicularis silvatica L.),  og længere 
østlig og ved selve østkysten er der Liden Ulvefod (Lycopodium 
inundatmn L.) .  Ved nordkysten på land og et lille stykke ud i van
det, samt ved den sydlige del af østkysten breder sig en bestand af 
Tørvernos (Sphagnwm. sp. sikkert Sph. subsecundum.). I det nordlige 
tørvernostæppe findes nogle eksemplarer af Klokke-Ensian (Gentiana 
pneumonanthe L.),  og i det østlige Smalbladet Ærenpris (Veronica 
scutellata L.) .  I selve vandet er der langs det meste af kysten en 
tynd rørskov af Rørgræs (Baldingera arundinacea L.),  der enkelte 
steder er blandet med Knopsiv (Juncus conglomeratus L.) nærmest 
bredden, samt med Alm. Sumpstrå (Heleocharis palustris L.) og Tag
rør (Phragmites communis Trin.) ,  den sidste findes dog kun i en lille 
plet mod sydøst. Langs vestkysten er rørskoven ret tynd, på en del 
af sydkysten og østkysten mangler den helt på grund af brænding, 
da bølgerne kun her ud for søens to dybeste steder kan få en sådan 
kraft, at de kan holde stranden fri for vegetation. På ovennævnte 
tynde sted i rørskoven langs vestkysten er der mellem rørskovens 
planter en del Vandnavle (Hyd1'0cotyle vulgaris L.) .  Den lavvandede 
bugt mod nordvest er helt domineret af Lobelia (Lobelia d01't·manna 
L.) og Vandpileurt (Polygonum amphibiwn L.). Førstnævnte art fin
des dog også i et mindre antal ved østkystens nordende. På det lav
vandede område i søens sydende er der en smule Rørgræs. I rørsko
ven domineres bunden af Strandbo (Li.ttorella uniflom L.), der dog 
uden for rørskoven afløses af Sortgrøn Brasenføde (Isoetes lacust1·e L.) .  

På de ovenfor nævnte forekomster af Lobelia er denne i forhold til 
Littorella og Isoetes placeret på dybere vand. Sandsynligvis dækkes 
den øvrige bund af rosetter af Lobelia, som på grund af dybden ikke 
sender blomsterskud til vejrs. Denne fordeling stemmer overens med 
den fordeling, som Roll har fundet af de samme planter i den klarvan
dede sø Garrensee ved Ratzeburg i Tyskland. Her forekom Littorella 
alene til ca. 5 cm dybde, ved ca. 10 cm fandtes en blandingszone af 
Littorella og Isoetes. Ved ca. 50 cm begyndte Lobelia at indfinde 
sig, for i større dybder helt at beherske bunden. (H. Roll l939). 

Endvidere findes på sydvestkysten Nedbøjet Ranunkel (Ranuncu
lus flanunula L.).  

Som det ses af floralisten, er de egentlige vandplanters antal rin
ge. Af flydebladsplanter findes l :  Vand-Pileurt. Af grundskudsplan-
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Fig. 3. Søens østlige del set fra syd. I forgrunden ses den vegetationsløse 
sandstrand og til højre Rørgræs (Baldingera aru.ndinacea L.), hvor der i 
bunden findes Tørvernos (S·phagn11.m s1tbsecundum) med Smalbladet Æren
pris (Veronica scutellata L.). Midt i bugten i baggrunden findes søens dy
beste sted med kildeområdet 

ter findes 3 :  Lobelie, Sortgrøn Brasenføde og Strandbo. Der findes 
ingen vandskudsplanter på stedet. 

Ifølge Johs. Iversen skyldes vandskudsplanternes komplette man
gel deres meget udviklede tilpasning til vandlivet, samt at de er ude 
af stand til at gro i surt vand. Hvad flydeblads- og grundskudsplan
terne angår, er de ret indifferente med hensyn til pH-værdier. Grun
den til, at Vandnavle, Lobelie, Sortgrøn Brasenføde og Strandbo of
test findes i sure søer, er da, at de alle er ret lyskrævende, og derfor 
i den alkaliske søs vegetationstæthed bliver udkonkurreret. Lignende 
forhold gør sig gældende for Alm. Sumpstrå. (Johs. Iversen 1929 . )  
Den manglende konkurrence er  dog ikke alene skyld i de ovennævn
te planters fordeling i naturen. Roll har med materiale fra Garrensee 
ved Ratzeburg, der af søtype er som Øjesø, gjort forsøg med Isoetes, 
Lobelia og Littorella. Resultatet af dyrkningsforsøg i akvarier med 
middel til stærkt kalkholdigt vand var efter et års forløb, at Lobelia 
er stærkt kalkskyende, Littorella kun til en vis grad kalkskyende, og 
Isoetes i besiddelse af størst modstandskraft mod kalkrigt vand. (H. 
Roll l939 . )  

Årsagen til ovennævnte tre plantearters forekomst på lokaliteten er 
da sandsynligvis en kombination af de to ovenfor omtalte faktorer : 
manglende konkurrence og kalkskyhed. 
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En del af de fundne planters tilstedeværelse på lokaliteten skyldes 
direkte deres kalkskyhed, det gælder for Klokke-Ensian, Liden Ulve
fod, de to soldugarter, Tørvemos, Mose-Troldurt samt Smalbladet 
Ærenpris. Endelig er Nedbøjet Ranunkel, Rørgræs og Tagrør til en vis 
grad kalkskyende; men dog ikke mere end at disse planter kun kla
rer sig nogenlunde i den sure bund. Alle tre plantearter er på loka
liteten mindre kraftige end normalt. Bedst af de tre klarer sig Rør
græs. 

På grund af søens naturvidenskabelige betydning og områdets 
landskabelig -æstesiske kvalitet har Danmarks N a turfredningsforening 
den 10/2 1967 rejst fredningssag over for fredningsnævnet, der siden 
har holdt et møde om sagen, som derefter er udsat indtil erstatnings
spørgsmålet er afgjort. Såfremt fredningen gennemføres, vil den 
komme til at omfatte søen og et område rundt om denne i 50-100 
m afstand fra bredden. Fredningen vil komme til at gå ud på forbud 
mod enhver ændring af naturforholdene, herunder såvel ændringer i 
vandstanden som forurening og bebyggelse. Endvidere skal motor
kørsel til og omkring søen kun være tilladt for ejerne af de eksiste
rende sommerhuse i plantagen, mens offentligheden har adgang til 
fods. Således kan Øjesø endnu i mange år fremover bevares som en 
smuk repræsentant for lobeliesøtypen. 
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Floraliste 

Livsform 
Alm. Sumpstrå (Heleocharis palustris L.) G 
Klokke-Ensian (Gentiana pneumonanthe L.) H 
Knop-Siv (Itmcus conglomeratus L.) H 
Liden Soldug (Drosera intermedia Hayne.) H 
Liden Ulvefod (Lycopodium inundatum L.) Ch 

Lobelie (Lobelia dartmanna L.) HH 
Mose-Troldurt (Pedicularis silvatica L.) H 
Nedbøjet Ranunkel (Ranunculus flammula L.) H 
Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia L.) H 
Rørgræs (Baldingera anmdinacea (L.) Dumort.) HH 
Smalbladet Ærenpris (Veronica scutellata L.) H 
Sortgrøn Brasenføde (Isoetes lacustre L.) HH 
Strandbo (Littorella tmiflora (L.) Aschers .) HH 
Tagrør (Phragmites commtmis Trin.) HH 
Tørvernos (Sphagnum subsecundum) HH 
Vandnavle (Hydrocotyle vulgaris L.) H 
Vand-Pileurt (Polygonum amphibium L.) HH 

G:  jordplanter 60/o 
H: jordskorpeplanter 47°/o 

Ch: jordfladeplanter 6°/o 
HH: vand- og sumpplanter 41°/o 
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Anmeldelser 

Finn Salomonsen: Fuglene på Grønland. 344 sider. 24 plancher med 59 fa1ve
fotos. 29 kortskitser og diagrammer i teksten. Pris kr. 58,75. Forlaget Rhodos. 
København 1967. 

Gennem ca. 40 år har man foretaget en udstrakt ringmærkning af de grønland
ske fugle. Et samarbejde mellem Zoologisk Museum, København, og Grønlands
ministeriet har givet det organisatoriske og økonomiske grundlag for dette store 
arbejde. Mærkning og genfangst giver ikke blot et billede af fuglenes vandringer, 
men også af bestandssvingningeL Dette sidste er af stor betydning for vurderin
gen af beskydningsforholdene og dermed for en saglig drøftelse af visse sider af 
det grønlandske erhvervsliv. På basis af fuglemærkningens resultater kan man 
opstille prognoser for bestandstørrelsen og derudfra godkende en fortsat beskyd
ning eller eventuelt opfordre til fredning af visse arter for kortere eller længere 
tid. Efter en indledning, hvor disse problemer drøftes, går forfatteren over til en 
gennemgang af de enkelte fuglearter i systematisk rækkefølge. Efter en ganske 
kort artsbeskrivelse følger en omtale af biologien med vægten lagt på de forhold, 
der i særlig grad er blevet belyst ved ringmærkningens resultater. En kort omtale 
bliver de fuglearter til del, der som tilfældige gæster kommer til Grønland fra 
Europa, Amerika og Asien. Forfatterens kyndighed og klare sprog gør sig også gæl
dende i denne bog. Tekstens kortskitser og diagrammer illustrerer på forbilledlig 
vis artemes vandringer og bestandenes sammensætning. Mange farvebilleder er 
smukke og viser fuglene i deres rette omgivelser. Men ved de allerfleste savnes 
en nærmere beskrivelse af, hvor og hvornår de er optaget. Dette er efter anm. 
mening en alvorlig mangel ved illustrationsmaterialet. E. N. 

Marguerite D. Hainsworth: Experiments ·in An·imal BehaDiour. 206 sider. 4 dob
belte sorttavler og adskillige tekstfigurer. Macmillan. London 1967. 

En overskuelig og let læst fremstilling til støtte for studier af levende dyr i la
boratoriet; den illustreres af instruktive og smukt udførte tegninger og af gode 
fotografier. Forsøgsanordningerne er gennemprøvet af forf. selv eller af studen
tergrupper under hendes lederskab. I de enkelte kapitler omtales eksperimenter 
med encellede dyr, ferskvandspolypper, søanemoner, fimremme og børsteorme, 
med forskellige leddyr, snegle og padder samt med nogle ferskvandsfisk og gna
vere, der egner sig til dette formål. Endelig findes en udmærket bibliografi med 
dobbelt indførsel, omfattende en emneopdelt fortegnelse, hvor fodatternavne og 
trykkeår henviser til en eftel'følgende, alfabetisk ordnet litteraturliste. 

B. Løppenthin 
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T. B. Bameby: European Alpine Flowers in Colour. 239 sider, hvoraf 96 er far
vetavler med 6 figurer på hver. Thomas Nelson. London 1967. Pris : 70 sh. 

Forf. har foretaget talrige rejser til Alperne for at s tudere den derværende 
blomsterflora, og et af resultaterne er blevet en betydelig samling farvefotografier. 
I en indledning nævner han vigtigheden af, at man ved lidt om, hvor man skal 
søge, om voksestederne er i højfjeldet eller lavere nede, og om jordbunden er 
sur, neutral eller alkalisk, fugtig eller tør. Der findes lister over kalkyndende og 
kalkskyende former og en fortegnelse over fredede planter, der i alle tilfælde 
gælder Schweiz; men det nævnes ikke direkte på dette sted. 

Fotografierne er først og fremmest blomsterbilleder, og der er mange pragt
fulde optagelser. Over billederne findes korte omtaler af blade, blomster og vok
sesteder, men intet om de uderjordiske organer, der også kan have en vis inter
esse; måske er det tilsigtet, fordi man ønsker at undgå enhver tilskyndelse til at 
grave de pågældende planter op. På nogle af fotografierne kan det være vanske
ligt at få fat i bladenes karakterer, hvis man ikke er helt klar over, hvad man 
skal se, og visse billeder af velkendte danske planter kan virke fremmedartede;  
således har tyndakset gøgeurt her i landet normalt ikke ganske blegrøde blomster, 
gul anemone og fladhavet kodriver m.fl. er nok blevet vel orangefarvede. Disse 
mindre vellykkkede småtterier bør dog ikke hindre en botanisk interesseret turist 
i at tage bogen med på en tur til Alperne. Den erstatter ikke en traditionelt ud
arbejdet flora, og den er for stor til at have i lommen; men den kan være i en 
skuldertaske, og under alle omstændigheder er de 576 farvefotografier et ud
mærket grundlag at arbejde med. 

B. Løppenthin 

Bengt-Olaf Landin: Insekter l. 394 sider. 914 illustrationer. Pris sv. kr. 42,00. 
Natur och Kultur. Stockholm 1967. 

Under fællestitlen »Fiiltfauna« agter forlaget »Natur och Kultur« at udsende 
en række bind med bestemmelsestabeller over hvirvelløse dyr. Insekter vil fylde 
3 hind, heraf er det første kommet. Det indeholder en indledning med gennem
gang af insekternes morfologi, forsåvidt som den har betydning for bestemmelses
arbejdet. Derefter følger kapitler om forplantningsforhold, forekomst og levevis, 
insektsystemet samt om indsamling og præparering. Alle disse afsnit er temmelig 
kortfattede og kræver supplerende læsning andetsteds, hvis man skal få noget ud 
af det. Dette rådes der bod på ved en tilhørende liste over insektlitteratur med 
hovedvægten lagt på praktiske håndbøger og almene bestemmelsesværker. En 
ordliste over nogle almindelige danske og norske insektnavne mangler heller ikke. 
Alt dette fylder 60 sider, medens resten af bogen består af bestemmmelsestabel
ler, først en oversigt over alle insektordener og dernæst gennemgang af de første 
14 ordener fra Collembola til og med Hemiptera. Bestemmelsen kan almindelig
vis kun gennemføres til slægt. Under hver slægt er nævnt artsantallet i Sverige, 
og enkelte mere iøjnefaldende - eller på anden måde bemærkelsesværdige - arter 
får en kort omtale. Illustrationsmatedalet består væsentligst af æt skematiske de
tailtegninger, og der er mange af dem. Initiativet lover godt, så der går forhå
bentlig ikke lang tid, før nye bind ser dagens lys. Vi har også brug for dem i 
Danmark som den mellemting, de er mellem de populære små bestemmelses
bøger med farvebilleder og de noget mere vanskeligt tilgængelige hind af »Dan· 
marks Fauna<<. 

E. N. 



NATUR O G  MUSEUM 
Populær-videnskabelige småskrifter 

Udgivet af 

NATURHISTORISK MUSEUM, AARHUS 

Udkommer med fire numre årligt. Enkelte numre kr. 3,00 

Abonnement kr. 10,00 ( + moms) 

Nogle ældt•e årgange af 

>> F L O R A og F A U N A << 
fås ved henvendelse til provisor Preben Jørgensen, Hertzvej 44, Åbyhøj 

Dansk Natur - Dansk Skole 
Arsskriftet 1967 er nu udkommet (87 sider, 1 1,00 kr.). Det indeholder 
bl.a. artikler om markers og grøftekanters plantesamfund, vegetationen 
på heder, sumpplanternes samfund, galler og miner på vedplanter. 

Af tidligere publikationer kan endnu skaffes : Arsskrifterne 1962-66 samt 
V. Nordmann:  Jordfundne Pattedyrlevninger i Danmark (112 sider, 
10,00 kr.). 

Samtlige skrifter kan erhverves i løssalg (og abonnement tegnes) ved 
henvendelse til : 

faginspektør Bjame Egholm, Nørregårdsvej 182, Rødovre. 



I N D H O L D S F O R T E G N E L S E  

Side 

A. Hansen & A. Pedersen: Noter om dansk flora og vegetation 29 - 32 33 

B. Overgaard Nielsen: Nogle iagttagelser over galmyggen Dasyneu.ra epilobii 
(F. Low) og dens galle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41  

J.  H.  Jacobsen : Fund af vandtæger på Læsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

E. Lassen & J. P. Asmussen: Fuglelivet i plantage- og hedeområdet på 
Nordsamsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

P. L. Holst: Platyptilia isodactyla Zeller i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

J. Bengtsson: Øjesø, naturforhold og vegetation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

Anmeldelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 60, 67, 68 

Manuskriptets udformning m. v.: 

Manuskriptet bør helst være maskinskrevet med dobbelt linieafstand og bred mar

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

navne understreges. Som illustrationer kan anvendes gode fotografier (sorte, blanke 

aftryk) og tegninger udført med tusch på hvidt tegnepapir. Både fotografier og 

tegninger bedes leveret i større format end det, hvori de ønskes reproduceret 

(gerne dobbelt størrelse). Illustrationerne til en artikel nummereres fortløbende, og 

billedteksterne samles på et (eller flere) ark med vedføjede figurnumre. Citater 

angives i teksten ved forfatternavn, udgivelsesår og side (eks . :  Knudsen 1955, s. 25). 

Den anvendte litteratur samles i en liste, hvor de citerede forfattere nævnes i alfa

betisk orden efter følgende mønster: 

Knudsen, S., 1955: Afvigende sommerfugleformer 4. - Flora og Fauna 61.  

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

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

forfattere til større artikler få 50 særtryk gratis. 

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

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

Sjælland : overlærer Evald Larsen, Vermehrensvej 8, Ringsted. 

Lolland-Falster: boghandler Erik Pontoppidan, Langgade 22, Nykøbing F. 

Fyn : cand. mag., fru Ulla Aabye Jensen, Lembckesvej 19, Odense. 

Bornholm: overlærer, redaktør Th. Sørensen, Aakirkeby. 

Lepidopterologisk Forening: kriminaJoverbetjent Ib Norgaard, Lyngbygårdsvej 87, 

Kgs. Lyngby. 


