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E. Traugott-Olsen ) .

Som revisor afgår H. Vibe-Kierulff.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Eventuelt. Herunder drøftelse af kommende
ture.
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L. Wolff og van Deurs viser der
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Gundsøma g le søs fu glefauna
Af Sv. Willadsen Nielsen

Undersøgelserne af Gundsømagle søs fuglefauna tog deres begyn
delse i 1940. Stadige besøg ved søen i løbet af nogle år gjorde det
klart, at området i faunistisk henseende var så veldefineret, at en
økologisk analyse var mulig. En vurdering af fuglefaunaens mæng
deforhold og sammensætning blev derefter foretaget frem til 1965.
I denne 25-års periode er der årligt foretaget ca. 20 ekskursioner i
månederne april-juli, ofte af flere dages varighed. Fra den 1 .4 .481 .5.49 er der dog kun foretaget 2 ekskursioner.
MATERIALE OG METODER
Fuglenes tilknytning til bestemte biotoper er svingende. De fakto
rer, der er udløsende mellem den enkelte fugleart og dens område,
er så forskellige fra sted til sted, at noget fast grundlag vanskeligt
lader sig beregne (Kalela 1938). Men det står klart, at fugles tilknyt
ning til biotopen ikke kan henføres til en simpel årsagssammenhæng.
Der er tale om en hel række faktorer, der er afhængige af hinanden:
biologiske, edaphiske, floristiske, klimatiske og topografiske.
Moseområder er i forvejen undersøgt med hensyn til topografi og
plantesamfund (Stålfeldt 1965, 6rhn 1940). Dette muliggør en sam
menlignende undersøgelse af fuglefaunaen i forhold til karakteristi
ske mosebiotoper.
Ved optælling og bedømmelse af fuglefaunaen i et moseområde
melder der sig flere praktiske problemer. Terrænet lader sig vanske
ligt befærde, sine steder slet ikke. Fuglene lever for det meste skjult
og viser sig ofte kun om natten. Det er vanskeligt at konstatere yng
levirksomhed, med mindre man har et specielt kendskab til de en
kelte arters yngleforhold. Dette begrænser mulighederne for en helt
nøjagtig vurdering.
Der foreligger desværre ingen metode, der kan danne grundlag
for en sikker statistisk bedømmelse. Foruden direkte optælling må
der anvendes skøn, hvilket medfører en vis usikkerhed, der dog i
nogen grad modvirkes ved vurderinger over en længere periode.
Gundsømagle sø er velegnet til en sådan undersøgelse. Området
er meget overskueligt, og fordelingen er typisk for de fleste af de
forekommende arter. Kriiger (1938) henledte opmærksomheden på
lokaliteten, der i øvrigt hyppigt omtales i Heilmann & Manniche
1928-30.
Vurderingen af faunaen er foregået ved en simpel registrering af
de fugle, der på en eller anden måde afslørede ynglevirksomhed:
redefund, observation af redebygning, yngelpleje, gentagen agressiv
opførsel ved indtrængen I>å området. Ud fra disse vurderinger, der
l

foreligger i dagbogsnotater, er der opstillet en årlig status, der atter
er samarbejdet til 5-års perioder.
Så vidt muligt er alle søens og mosens områder undersøgt, dels
fra søbredden, dels ved gennemvadning af moseområderne, og dels
i båd fra søsiden.
Fuglenes tilknytning til de enkelte biotoper er noteret samtidig
med optællingen, og da en del arter træffes på flere forskellige bio
toper, er det søgt præciseret, hvor den enkelte art er typisk, og hvor
den optræder mere sjældent.
GENEREL BESKRIVELSE
Søens og mosens omgivelser er af glacial oprindelse (Milthers 1916,
1935, 1948), men hvad der især præger søområdet er de postglaciale
ændringer, der har bevirket, at en tidligere fjordarm ved landhæv
ninger blev adskilt fra den nuværende Roskilde fjord og kom til at
danne mose- og søområderne ved Gundsømagle. Mod øst forløber to
lange morænegrusbakker langs søbredden, medens søen og mosen
åbner sig mod vest til de lavere liggende arealer langs Roskilde fjord.
Klinge (1890) har påvist, at søernes vegetation og forsumpning er
betinget af den fremherskende vindretning. Ved læbredden af søen
strækker vegetationen sig længere og længere ud (de såkaldte Klin
gerske vindbælter), medens der ved brændingskysten foregår en ero
sion, samtidig med at bredvegetationen der er mindre frodig. Gund
sømagle sø frembyder et godt eksempel herpå og slutter sig dermed
til den brede række af lavlandssøer, der strækker sig over Syddan
mark, Nordtyskland, Sydsverige og Balticum. I Danmark er disse
forhold kun lidt undersøgt. I Sverige har brhn (1940) studeret en
række kendte fuglesøer fra Skåne til egnen omkring Stockholm.
Gundsømagle sø forsumper fra vest og sydvest. En undersøgelse
af de fremherskende vindretninger gennem en 10-års periode (194756) i månederne april-september, hvor vegetative ændringer fortrins
vis finder sted, er indsat som et vinddiagram på kortet fig. l. Det
ses, at de overvejende retninger er fra vest og sydvest.
Menneskelig virksomhed har overalt stor indflydelse på landska
bets udvikling, og i de fleste danske mosedrag har man prøvet på at
sænke vandstanden og gøre moserne egnede til kultivering. Dette er
ikke sket ved Gundsømagle sø, hvor vandstanden tværtimod ved op
stemning af afløbene er holdt på et højt niveau af hensyn til produk
tionen af tagrør. Denne indgriben fra menneskets side har betinget, at
søen ikke fuldstændig forsumper, og at den med hensyn til vegeta
tion helt op til nutiden har udvist optimale forhold for mose- og
sumpfugle.
BEVOKSNINGSTYPER
Den zonare inddeling af området på grundlag af plantesamfund
er vel markeret. Se kortet fig. l. Den strækker sig fra en træbærende
randzone over forskellige sump- og mose�amfund ud til søens åbne
2
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Fig. l. Kortskitse over undersøgelsesområdet.

vand. Randzonen er en kultiveret overgangszone, der strengt taget
ikke hører moseområdet til, men for fuglenes vedkommende indgår
den dog naturligt heri.
l. T r æ b æ r e n d e r a n d z o n e
På toppen af skrænterne og de eroderede smeltevandsdale. Tør. Kan mangle
over længere eller kortere strækninger. Om det oprindelige forløb vidner konti
nuiteten i bevoksningerne. Spredtstående Elm (Ulmus glabra), Gråpoppel (Po
pulus canescens), Ask (Fraxinus excelsior), Rød-El (Alnus glutinosa), Birk (Bettt.la
pendula) og Pil (Salix sp.). Krat af Hyld (Sambucus nigra), Syren (Syringa vulga
ris), Tjørn (Cmtaegus oxycantha), Rose (Rosa sp.), Slåen (Pnmus spinosa), Brom
bær (Rubus fruticosus) og Stikkelsbær (R-ibes uva-crispa). På sydbredden mod
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øst findes to plantede skove, overvejende bestående af Ask, Elm og Gråpoppel
med sekundær bevoksning af Ahorn (Acer platanoides) og mod grænserne sted
vis Hyld og Rødgran (P·icea abies), og langs selve søen af Ellekrat. Skovens
bundvegetation består af Hvid Anemone (Anemone nemorosa) og Guldstjerne
(Gagea lutea), stedvis med et dække af Skvalderkål (Aegopodium podagra·ria) og
Vild Kørvel (Anthriscuc silvestris).
På sydsiden mod vest findes en plantet skov af Gråpoppel og Pil. Denne er
overalt undervokset med Brændenælde (Urtica dioeca). På søens nordside to an
lagte nåletræsplantager med Rødgran og Skovfyr (Pimts silvestris). Mod vest fin
des et større sammenhængende areal af plantet Lind (T-ilia vulgaris), Gråpoppel,
Pyramidepoppel (Populus Ualica), Elm og Ask, mod mosen El og Pil. Hegn af
plantede Tjørn, Slåen og Poppel forløber i den træbevoksede zone, særlig langs
de gravede grøfter fra kulturfladerne. Som en naturlig del af dette område føjer
sig tre større haver: Østrupgård på sydsiden, Maglegård og Østrup på nordsiden.
2. G r æ s z o n e
Tør - fugtig. Meget forskellig i udstrækning. Sine steder med karakter af op
rindelig sid eng. Pletvis bevokset med Eng-Kabbeleje (Galt/w palustris). Andre
steder højere liggende, mindre fugtig, pletvis bevokset med Hvid Kløver (Trifo
Uum repens). Den naturlige bevoksning er jorddækkende græsser, ofte af bety
delig højde. I tidsrummet 1914-20 er der uden for pilebæltet foretaget dybtgå
ende tørvegravning. Langs hele søen henligger mindre, vandfyldte grave, der
hyppigt er ubevoksede bortset fra spredte forekomster af Vandaks (Potamogeton
sp.) og Frøbid (Hydroclwris morsus-ranae). Vegetationen strækker sig helt ud til
bredderne. På søens nordside og på sydvestsiden er der foretaget en lignende
tørvegravning i tiden 1941-45. Visse steder findes tilgroede grave med bevoks
ning af vandskudsplanter og langs bredderne Smalbladet Dunhammer (Typha
angustifolia) og Tagrør (Phragmites communis.)
3. U r t e z o n e
Fugtig. Bevoksningen er frodig og sammensat af græsser og forskellige urter,
overvejende Stor Nælde og Mjødurt (Filipendula ulmaria). Yderligere forekommer
Sværdlilje (Iris pseudacorus), Sump-Forglemmigej (Myosotis laxe), Vand-Mynte
(Ment/w aquatica), Eng-Nellikerod (Geum tivale) og Duskblomstret Fredløs (Ly
simachia thyrsiflora). Pletter med spredtstående Tagrør. Grænserne mod græs
zonen er flydende, men mod mosen skarpt markeret.
4. P i l e z o n e (s u m p k r a t)
Fugtig. Et højt og tæt pilekrat strækker sig i fuldstændig naturlig bevoksning
rundt om mosen i vekslende bredde. Mangler dog enkelte steder på nordøstbred
den og ved Kirkerup. Ringe underbevoksning. Nogle steder højt græs, brænde
nælder - og i ringe mængde - tagrør. Pletvis findes i krattet selvsåede birke.
5. S t a r z o n e
Våd. En bevoksning af Star (Carex sp.) forløber i vekslende bredde langs pile
zonen. Den mangler dog på mange steder. Ved Kirkerup på nordnordøstsiden
antager denne bevoksning en betydelig udstrækning og får her karakter af star
marker. Vekslende med årstiderne kan vanddybden være betydelig. Grænsen til
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tagrørszonen er flydende. Enligtstående birke- og piletræer findes overalt i om
rådet.
6. T a g r ø r s z o n e
Våd. Rørskoven strækker sig langs hele sø- og moseområdet i vekslende bred
de. I den vestlige del nås en maksimal bredde på ca. l km. På enkelte steder
vokser tagrørene helt ind i de tørre områder, særlig i søens østlige del. Vand
dybden tiltager udefter mod søen, og pletvis forekommer større områder (dam
me) i rørskoven med så dybt vand, at tagrørene ikke finder voksested. Unelerti
den er disse huller bevokset med Krebseklo (Stratiotes aloides), Frøbid og Vand
aks. Langs randen findes Smalbladet Dunhammer.
7. D u n h a m m e r z o n e
Vanddækket Hvor vanddybden i søen bliver for stor, hører tagrørene op, og
langs rørskovens yderste rand findes stedvis betydelige bevoksninger af Smalbla
det Dunhammer. Dette er særlig tilfældet på søens nordside og i mosens syd
vestlige del. På disse vanddybder findes sammenhængende bevoksninger af
Akande (Nuphar luteum) og Nøkkerose (Nym.phaea alba).
8. S ø e n
I den østlige del findes et klarvandet område, der uden for bredvegetationen
har en flora af Vandhår (Cladophora sp.). Hvor søen mod vest forsumper og
gennemskæres af Hove å, findes tillige udbredt rankegrøde bestående af Tusind
blad (Myriophyllum sp.) og Vandranunkel (Batrachium sp.), samt Hømblad (Ce
mtophyllum sp.) og Vandrøllike (Hottonia palustris), der kan dække store om
råder.

ÆNDRINGER I BEVOKSNINGEN
Den velmarkerede zonefordeling forholdt sig uændret til midten
af 1950'erne. Herefter var forandringerne mærkbare, overvejende en
følge af menneskelig indgriben.
I den træbærende randzone blev der foretaget større plantninger
af løvtræ, og på de tørre områder på nordsiden blev der anlagt flere
nåletræsplantninger. Omkring Kirkerup er større arealer af græs- og
starzonen blevet drænet og grøftet og sluttelig kultiveret. I øvrigt
fandt samme udvikling sted langs det meste af sydbreddens vestlige
del, hvor kulturfladerne efterhånden strækker sig helt ud til sump
krattet. Starzonen er forsvundet over lange strækninger. Forskellige
græsser er vokset ind i området fra bredderne, og tagrørene har
bredt sig fra mosen og er samtidig tiltaget voldsomt i frodighed.
I slutningen af 50' erne og i begyndelsen af 60' erne udviser mosens
vegetation ingenlunde et særlig markant billede. De oprindelige for
hold kan dog endnu følges, men grænserne mellem plantesamfunde
ne er diffuse. Årsagerne til disse ændringer er forskellige. Der fore
går en tiltagende forurening af søen, hvorved vandet bliver fyldt
med alger, og på sine steder er det uigennemtrængeligt for lyset. Af
lejringer af gytje inden for de klingerske vindbælter stiger meget be
tydeligt.
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Landbrugsjorden på skrænterne og på toppen af de omgivende
bakker gødskes kunstigt, og en del af den nitratrige, løse overflade
jord føres til sø- og moseområdet, hvor den aflejres. De tilførte ni
tratmængder forøger livsbetingelserne for mosens vegetation og be
fordrer dannelsen af organisk stof i søen.
Den træbærende randzone ændres tydeligt under indflydelse af
den fremadskridende kultivering. Græszonens areal formindskes,
mens urtezonen opnår en stærkt forøget frodighed på grund af de
tilførte nitrater. Pilezonen forholder sig nogenlunde uændret, hvori
mod starzonen formindskes som følge af lokal dræning og udtørring.
Tagrørene opnår en stærkt forøget tæthed og højde. Dunhammer
zonen indskrænkes som følge af forsumpningsprocessen, og det åbne
vand får en forøget algeflora, der gør vandet uklart og ændrer søens
egentlige struktur.
FUGLEFAUNAEN
På ekskursionerne er foruden en registrering af en iagttaget art
også noteret, i hvilken zone arten befandt sig, og i følgende oversigt
over samtlige iagttagne fuglearter i området er der først anført den
typiske biotop for hver art og dernæst de biotoper, hvor arten fore
kom mindre hyppigt.
T o p p e t L a p p e d y k k e r (Podiceps cristatus).
Tagrørszone. Dunhammerzone.
Kri.iger (1938) angiver mindst 20 par ynglende. I 1940'erne ynglede 10-15 par.
(1947 : lO fundne reder). I tiden 1950-55 ikke over lO par. Fra 1955-60 yderli
gere aftaget til 5-7 par. I 60'ernes begyndelse 5-6 par.
G r å s t r u b e t L a p p e d y k k e r (Podiceps griseigena)
Dunhammerzone. Tagrørszone.
I 1945 fast med 2-3 par. Tiltager i søen i takt med hættemågekoloniens vækst.
Højdepunkt i 1949 med 8 par i tilknytning til kolonien. Vandrer derefter ud i
de omkringliggende tørvegrave, og aftager pludselig i søen til 1-2 par, der hol
der sig til 1963, hvor den forsvinder fra selve søen. Findes fortsat i de tilslut
tede tørvegrave og mindre moseområder i en bestand på 2-3 par.
S o r t h a l s e t L a p p e d y k k e r (Podiceps nigricollis)
Tagrørszone. Dunhammerzone.
Den indvandrede i 1943, hvor en koloni {28 reder) fandtes i tilknytning til
hættemågekolonien. I 1949 ruger kun l par, i 1945: 5-10 par. I 1946 var antallet
faldet til 2-4 par, der holdt sig konstant til 1958. I 1959 reduceredes til l par,
der næppe ynglede. Forsvandt 1960.
L i 11 e L a p p e d y k k e r (Podiceps ruficollis)
Tagrørszone. Dunhammerzone.
Ustabil. Mangler i perioder på 2-3 år og har aldrig oversteget 1-2 par. I
1940-42 og i 1961-65 synes den at være konstant.
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Fig. 2. Søen set fra vest. Midt i billedet sumpkrat

R ø r d r u m (Batauws stellaris)
Tagrørszone.
Mosen har huset Rørdrum i vekslende tal (personlig meddelelse fra gårdejer
Olsen og proprietær Dahl). Krilger (1938) formoder, at den ynglede i mosen i
1935, 36 og 37. I 1940'emes begyndelse 1-2 par. I 1943 (redefund) øjensynligt
kun l par, der samme år blev nedlagt under jagt. I 1957 blev et redefund atter
gjort, men der kom ingen æg i reden. En »brølende« han er med års mellem
rum hørt til 1959.
H v i d S t o r k (Ciconia ciconia)
Trærandzone.
I 1940'ernes begyndelse rugede Hvid Stork på Østrupgård og i Gundsømagle,
et par hvert sted. Så sent som i 1947 havde parret på Østrupgård unger. Blev
set endnu i 1949, men ynglede næppe. Forsvundet i 1950.
K n o p s v a n e (Cygnus olor)
Tagrørszone. Dunhammerzone.
Krilger (1938) omtaler den som ynglende i søen tidligere og mener, at et par
rugede i 1938 - omend ingen unger blev set. I 1940'ernes begyndelse forsøgte
et par at slå sig ned, og ynglen lykkedes - noget ustabilt - i årene derefter. Fra
1945 stabiliseres bestanden og tiltager til 1-3 par, senere til 4 par over hele om
rådet. Sidst i 50'erne stagnerer bestanden til 1-3 par, men tiltager i 60'erne til
5 par. Synes i nogen grad at være hyppigere på nordbredden end på sydbredden.
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G r å g å s (Anser anser)
Tagrørszone. Starzone.
Periodevis har arten tidligere ruget ved søen. Kriiger (1938) omtaler den ikke
som ynglende, og den synes således at mangle i 1930'erne. I 1942 fandtes 2 re
der, i 1943 4 reder og i 1944 l rede. Fra 1945 tiltager bestanden først til 3 par
og senere til en stabil bestand på 8 par i 50'erne. I 60'erne aftager bestanden til
3-4 par. Den synes at være knyttet til nordbredden, omend enkelte redefund er
gjort på sydbredden. At den nordlige bred er soleksponeret kan være af betyd
ning for denne tidligt ynglende art.
G r a v a n d (Tadoma tadorna)
Trærandzone.
I 1940'erne og 50'erne er den uregelmæssigt ynglende (rævegrav). I 60'ernes
begyndelse er der 1-2 par. Formentligt fortrængt fra Roskilde fjord på grund af
bebyggelse.
G r å a n d (Anas platyrhynchos)
Starzone. Trærandzone. Tagrørszone.
Arten mger overalt langs søen og på de tilgrænsende jorder. Bestanden synes
stabil med ca. 15 par. Den fortrænges dog fra starzonen ved dennes arealformind
skelse, og i 1960'erne er bestanden 8-10 par.
A t l i n g a n d (Anas querquedula)
Starzone.
Stabil bestand. I sø- og moseområdet yngler årligt 3 par.
T a f f e l a n d (Aythya ferina)
Dunhammerzone.
Kriiger (1938) omtaler den som ynglende fåtalligt. I søområdet var bestanden
stabil i 1940'erne og til slutningen af 50'erne med 3 par, der i begyndelsen af
60'erne reduceres til 1-2 par.
T r o l d a n d (Aythya fuligula)
Dunhammerzone.
Der foreligger et redefund fra 1946 - og ikke andre. Kriiger (1938) kan ikke
med sikkerhed afgøre, om en tidligere ynglen har fundet sted.
R ø r h ø g (Circus aeruginosus)
Tagrørszone.
Området er en meget gammel yngleplads. Kriiger refererer, »at der for 40 år
siden fandtes adskillige ynglende par«. (Altså omkring århundredskiftet). Han
omtaler ligeledes, at et par har holdt til ved søen siden 1934. I 1940'ernes be
gyndelse regelmæssigt med l par, i 1943 og 1945 med 2 par. Synes at mangle i
slutningen af 40'erne og i begyndelsen af 50'erne, men derefter regelmæssigt
med l par.
T å r n f a l k (Fa Ieo tinnunculus)
Trærandzone.
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Fig. 3. Starzone.

Arten var mere eller mindre regelmæssig ynglefugl i rågekolonien (se senere)
i 1940'erne, selv i 1947, 48 og 49, hvor den andetsteds blev volsomt decimeret.
Efter 1949 er den forsvundet fra området.
A g e r h ø ne (Perdix perdix)
Trærandzone.
Den ruger på de tilgrænsende kulturflader i 1940'erne og i begyndelsen af
50'erne med 5-10 par. I slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne findes
endnu 3-4 par, fra midten af 60'erne kun 1-2 par.
F a s a n (Phasian·us colchicus)
Trærandzone. Urtezone. Pilezone.
Konstant repræsenteret med 4-6 par.
V a n d r i k s e (Rallus aq uaticus)
Starzone.
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Kriiger (1938) refererer Manniche, der anslår antallet af ynglefugle til mindst
100 par. Kriiger har hørt den ved søen. I 1940'erne var 20-30 par faste yngle
fugle. I slutningen af 40'erne indvandrede Mosegris (Arvicola terrest-ris) til sø
en, og i 1949 var 17 vandriksreeler af 18 fundne destrueret af mosegris. I slut
ningen af 50'erne er arten aftaget til ca. 10 par. I begyndelsen af 60'eme tiltager
bestanden atter til 10-15 par.
P l e t t e t R ø r v a g t e l (Porzana porzana)
S tarzone.
Regelmæssig ynglefugl i 1940'erne med 2--3 par. Forsvinder i 50'erne. I 1959
blev den tomme, men benyttede rede fundet. Unger hørt i dens nærhed.
Gr ø n b e n e t R ø r h øn e (GallinuTa chloropus)
Tagrørszone. Dunhammerzone. Starzone. Pilezone. Træranclzone.
I 1940'erne meget talstærk med 20--30 par. I løbet af 50'erne reduceret til
10-15 par. I 60'erne stiger antallet til 20;-25 par.
B l i s h ø n e (FuNca atra)
Tagrørszone. Dunhammerzone.
Kriiger (1938) omtaler denne som søens almindeligste fugl med 120-150 yng
lende par. I 1940'eme er bestanden nogenlunde fast med ca. 40 par. I løbet af
50'erne stiger antallet til 55-60 par og i 60'erne til ca. 65 par. Arten synes at
forholde sig lidt forskelligt på nord- og sydsiden af søen. Første kuld påbegyn
des i reglen 8-10 dage tidligere på nordsiden, uden at nordbredden dog fore
trækkes af et større antal ynglende fugle.
V i b e (Vanelltts vanellus)
Trærandzone. Græszone.
På de mere side engarealer findes en bestand på 1-3 par. På de tilgrænsende
kulturflader findes ca. 8 par.
D o b b e l t b e k k a s i n (Gallinago gallinago)
Starzone. Græszone.
I 1940'erne rugede ca. 10 par ved søen. I løbet af 50'erne faldt dette antal til
5-6 par, der i begyndelsen af 60'erne synes uændret. I 1963-64 reduceres til 2-5
par.
R ø d b e n (Tringa totanus)
Græszone.
Denne art er ikke regelmæssig ved søen, men med års mellemrum er et en
kelt par truffet ynglende i mosens vestlige del.
H æ t t e m å g e (Lan1s ridibundus)
Tagrørszone. Starzone. Dunhammerzone.
I 1941 slog 7 par sig ned i starmarkerne ved Kirkerup. I 1942 voksede koloni
en her til ca. 50 par. I 1943 flyttede kolonien østpå til selve søen, og i 1944 talte
den ca. 275 par (251 optalte reder). I 1945 voksede bestanden til ca. 400 par. I
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Fig. 4. Græszone og urtezone.

40'emes slutning var kolonien stagneret og stabiliseret til ca. 200 par. I SO'erne
talte kolonien ca. 150 par, og i 1958 decimeredes den til ca. 25 par. I 1960 var
kolonien befolket, men i opløsning. I 1961 ophørte dens eksistens. I 1966 genind
vandrede Hættemågen - nu i et antal på 150-200 par.
S o r t t e n e (Chlidonias niger)
Søen. Dunhammerzone.
Kriiger (1938) omtaler, at der for 50 år siden skulle have været en bestand på
mindst 100 par, han angiver selv en bestandsstørrelse på 10-12 par. Yngleplad
sen omtales ikke hos Tåning 1921. I 1941 fandtes 7 par (Willadsen Nielsen 1941)
i selve søen. I 1942 steg antallet af ynglefugle, og samtidig flyttede kolonien fra
den tidligere plads i søen vestpå til en plads i en rørfyldt lagune i Hove å, 22
reder blev optalt. I 1943 var antallet af tilstedeværende fugle svarende hertil, og
kolonien flyttede tilbage til den gamle plads i søen. Hættemåger havde i forvej
en okkuperet dette areal. Der kom æg i 8 reder, men kun 2 unger blev klækket.
I 1945 ynglede 2 par på pladsen ved Hove å. Herefter forsvandt arten som yng
lefugl fra området.
R i n g d u e (Colu.mba palumbus)
Trærandzone. Pilezone.
I bredvegetationens trægrupper yngler arten i vekslende tal, i alt omkring 8
par. Efter de i slutningen af 40'erne og begyndelsen af SO'erne plantede rødgra
ners tilgroning er antallet stigende til ca. 15 par.
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G ø g (Cuculus canorus)
Tagrørszone. Trærandzone. Græszone. Urtezone. Starzone.
Tahig, men svingende. Vel 10 hunner. I 1940'erne var Gul Vipstjert den fore
trukne værtsfugl på engarealerne ved Kirkerup. Herfra er såvel enge som Gul
Vipstjert og Gøg forsvundet. Rørsanger er derefter den hyppigste værtsfugL En
hun parasiterede hos Sivsanger først i 1955 sidst i 1960. Kærsanger er også truf
fet som værtsfugL
S l ø r u g l e (Tyto alba)
Trærandzone.
Udfløjne unger blev set i det østlige krat ved Østrup i 1963, hvorfor det må
fmmodes, sløruglen har ynglet der.
N a t u g l e (Strix aluco)
Trærandzone.
Undertiden ynglende omkring Østrup, således i Østrupgårds have
1963. Undertiden ynglende i rågekolonien, således i 1951.

1948 og

S t o r F l a g s p æ t t e (Dendrocopos major)
Trærandzone.
Yngler i og omkring Østrup, hyppigst i den østlige skov, hvad talrige rede
huller viser.
S a n g l æ r k e (Alauda arvensis)
Trærandzone.
Stabil. Overalt på de tilgrænsende kulturflader. Antallet ikke bestemt.
L a n d s v a l e (Hinmdo rustica)
Trærandzone.
Stabil. Talrig på de omkringliggende gårde, hvor antallet varierer noget fra år
til år. På M aglegård mod nord en koloni med 15-20 par sammen med Bysvale.
Antallet er ikke bestemt. Søen danner ernæringsbiotop for svalerne i et meget
stort omkringliggende areal.
B y s v a l e (Delichon urbica)
Trærandzone
På Maglegård i nord findes en stabil koloni på 4-5 par.
D i g e s v a l e (Riparia riparia)
Græszone.
Små kolonier på 5-10 par findes på steder, hvor grusforekomster blottes ved
nedstyrtninger. Stabil med 15-25 par. I 1940'erne og 50'erne til 1958 fandtes en
del af populationen i redehuller gravet ind i tørvelaget på de ganske lave brin
ker ved dybe, vandfyldte tørvegrave. Disse redehuller fyldtes ofte med vand, og
yngelen mislykkedes.
G r å k r a g e (Corous comix)
Trærandzone. Pilezone.
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Stabil. 3-5 par yngler langs søen - som oftest med reder i den høje træbevoks
ning.
R å g e (Corvus f1'ttgilegus)
Trærandzone.
En koloni, der er af gammel dato (fmmentlig fra omkring 1920), findes i det
vestlige krat ved Østrup. Antallet svinger mellem 100 par og 20 par. Der drives
jagt på ungerne i flyveperioden.
A Il i k e (Corvus nwnedula)
Trærandzone.
Uregelmæssigt er enkelte par truffet rugende i rågekoloniens ubeboede reder.
H u s s k a d e (Pica pica)
Pilezone. Trærandzone.
Der yngler 6-10 par. De bygger overvejende rede i mosens pilebuske samt i
træbevoksningen langs søen.
M u s v i t (Parus m ajor)
Trærandzone.
Uregelmæssigt er enkelte par truffet rugende i de to krat ved Østrup eller sø
ens randbevoksning.
B l å m e j s e (Pams caeruleus)
Trærandzone.
2-3 par er regelmæssigt rugende på passende steder i de to krat ved Østrup
eller i søens randbevoksning.
T r æ l ø b e r (Certhia familiaris)
Trærandzone.
Med års mellemrum er enkelte par truffet ynglende i det østlige hat ved Øst
rup.
G æ r d e s m u t t e (Tragladytes troglodytes)
Denne art var tidligere repræsenteret med 1-2 par i kratbevoksninger langs
søen. Uddød efter de strenge vintre 1939-40. Genindvandret i 1950, og forøget til
2-3 par i løbet af 50'erne. Samtidig er den emigreret fra den tidligere karakteri
stiske biotop til rørskovens tørbundede randzone.
S an g d r o s s e l (Turdus philomelos)
Trærandzone.
Stabil. 4-5 par ruger i søens træbærende randzone og i de plantede granplan
tager.
S o l s o r t (Turdtts m erula)
Trærandzone. Tagrørszone.
I 1940'ernes begyndelse fandtes 8-10 par i søens og mosens træ- og buskbevok-
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sede områder. I slutningen af 40'erne vandrer arten ud i kanten af selve rørsko
ven, hvor bestanden i løbet af 50'erne forøges. Sidst i 50'erne findes ca. 10 par i
de tilgrænsende arealer og 12 par i selve rørskovens randzone. Denne fordeling
er bibeholdt i 60'ernes begyndelse.
S t e n p i k k e r (Oenanthe oenanthe)
Græszone.
1-2 par ynglede i 1940'erne og i 50'ernes begyndelse i stensætninger på nord
sidens grusbakker. Forsvandt i 1953. Er derefter truffet med meget uregelmæs
sige mellemrum.
B y n k e f u g l (Saxicola rubetra)
Græszone. Urtezone.
I 1940'erne fandtes 1-3 par ved Kirkerup. Forsvandt herfra med arealernes
kultivering. I 50'erne ustabil og kun repræsenteret med et enkelt par. I 60'ernes
begyndelse stabil med l par.
R ø d s t j e r t (Phoenicums plwenicuws)
Trærandzone.
I Kirkerup og Østrupgård regelmæssigt 2 par. I 1957 og 59 ynglede arten
det østlige krat ved Østrup.
N a t t e r g a l (Lt1scinia luscinia)
Trærandzone. Urtezone. Pilezone.
Stabil. På egnede pladser, særlig bevoksede områder med underbevoksning af
nælder, findes regelmæssigt 6-8 par langs søen.
R ø d h a l s (Erithacus rubecula)
Trærandzone.
Undertiden h·æffes et enkelt ynglepar - med års mellemrum - i det østligste
krat ved Østrup.
G r æ s h o p p e s a n g e r (Locustella naevia)
Starzone.
Den 9.6.1961 blev en rede (4 rugede æg) fundet i et moseparti nord for Hove
ås udløb i søen. Hannen sang ca. 100 m fra redestedet. Biotopen var karakteri
stisk for arten: ret tørt med lave pilebuske, star og pletvis tagrør. Reden var an
bragt lavt, dækket fra oven, mellem græs og tørt voksende star.
D r o s s e l r ø r s a n g e r (Acrocephalus arundinaceus)
Tagrørszone. Dunhammerzone.
Kriiger (1938) omtaler søen som en gammel yngleplads for denne art og regi
strerer 2-- 1 0 syngende hanner. Nævnes også af Manniche. I 1940'ernes begyndel
se forekommer arten i en regelmæssig bestand på 2--3 par. Forsvandt pludselig.
I 1949 blev reden fundet på nordsiden af søen. I 1959 ankom et par til søen.
Hunnen blev senere fundet død. Hannen vedblev at synge til ultimo juli.
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R ø r s a n g e r (Acrocephalus scirpaceus)
Tagrørszone. Dunhammerzone.
En blot tilnærmelsesvis rigtig opgørelse af antallet af ynglefugle lader sig
næppe gennemføre. Formodentlig svinger bestanden meget, og hyppigheden æn
drer sig efter tagrørenes kvalitet. Højeste antal fundne reder på en dag (1960)
var 42. Bestanden må formodes at ligge mellem 50 og 75 par.
K æ r s a n g e r (Acrocephalus palustris)
Urtezone.
I 1940'erne fandtes en stabil bestand på 2--3 par. I løbet af sidste halvdel af
50'erne tiltager bestanden til 3-5 par, hvilket antal holder sig i 60'erne.
S i v s a n g e r (Acrocephalus schoenobaenus)
Urtezone. Pilezone. Starzone.
Stabil og talrig. Langs sø og mose yngler 50-75 par.
G u l b u g (Hippolais icterina)
Trærandzone.
I de træ- og buskbevoksede områder træffes en regelmæssig og fast bestand,
der lokalt er underkastet svingninger. I det østlige krat ved Østrup fandtes såle
des fast 6 par i 1940'erne og 50'erne, men savnes pludselig i 1961. I de øvrige
områder med 1-2 par hvert sted. I alt ca. 15 par.
H a v e s a n g e r (Sylvia borin)
Trærandzone. Urtezone.
Stabil i 1940'erne og 50'erne. I de to krat på sydsiden af søen 2-3 par, under
tiden 3-5 par. I den øvrige del af området spredt 2-3 par. Synes i 60'erne at
være tiltaget i antal, således at der i alt omkring søen og mosen nu forekommer
10-12 par.
T o r n s an g e r (Sylvia communis)
Urtezone. Pilezone. Trærandzone.
I 1940'erne og første halvdel af 50'erne forekom mindst 10 par i mosens mar
ginalzone. I slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne tiltager bestanden
noget, således at der i dette tidsrum yngler ca. 15 par omkring søen og mosen.
På sydsiden vandrer arten støt udad mod rørskovens rand og træffes her i den
frodige bevoksning af star, brændenælde og mjødurt. Yngler ofte i tilslutning til
pilezonen.
G æ r d e s a n g e r (Sylvia cunuca)
Trærandzone.
Uregelmæssig. Undertiden 1-2 par
bredden, men med års mellemrum.

træområderne ved Østrup og på nord

L ø v s an g e r (Phylloscopus trochilus)
Trærandzone. Pilezone.
Arten træffes overalt ved søen og mosen på passende steder, såvel på tørre
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områder i den træbevoksede del som på fugtige arealer i mosens randområder,
især hvor bevoksningen er pilebuske. Bestanden er stabil i 1940'erne og 50'erne
med 25--30 par, men aftager i 60'emes begyndelse til 20-25 par.
G r å F l u e s n a p p e r (Muscicapa str-iata)
Trærandzone.
Tilfældig forekomst. Ynglede i Østrup i 1960 og 1961.
J e r n s p u r v (Pnmella modula.ris)
Trærandzone. Urtezone. Pilezone. Starzone.
I 1940'erne og i 1950'erne ruger 5-10 par regelmæssigt i de sluttede træbe
voksninger. Omkring 1960 vandrer arten ud i mosens randzoner, og bestanden
stiger til 8-15 par.
E n g p i b e r (Anthus pratensis)
Græszone.
Arten træffes uregelmæssigt ynglende på de tilgrænsende engarealer med 1-4
par.
H v i d V i p s t j e r t (Motacilla alba)
Græszone.
Stabil. 2 par yngler, det ene ved Østrup det andet ved Kirkerup. Savnes på
nordsiden.
G u l V i p s t j e r t (Motacilla flaua)
Græszone.
I 1940'erne fandtes 6-7 par på de til sø og mose grænsende engarealer. I
50'erne blev disse arealer i stedse større omfang kultiverede, og arten decimeredes
tilsvarende. I 50'ernes slutning fandtes kun 1-2 par, og i begyndelsen af 60'eme
kun l par.
S t æ r (Stumus vulgaris)
Trærandzone.
I de to krat ved Østrup på søens sydside træffes konstant 5-6 par.
G r ø n i r i s k (Cardttelis chloris)
Trærandzone.
Krtiger regner arten for ynglefugl. Savnes i 1940'erne. I 50'ernes begyndelse
blev den truffet i den østligste del af de to skove på søens sydside. Er i løbet af
50'erne tiltaget noget. I 60'emes begyndelse findes regelmæssigt 2-3 par i sko
vene på sydsiden.
S t i Il i t s (CardueUs carduelis)
Trærandzone.
I 1940'erne ustadig med et enkelt par. I 50'erne tiltager den i antal, og i
60'ernes begyndelse forekommer 4-5 par i de høje enligtstående træbevoksnin
ger rundt om søen og i pilene langs Hove å.

16

T o r n i r i s k (Carduelis cannabina)
Trærandzone.
I 1940'erne spredt 5-6 par på de tørre områder. I 50'erne anlagdes flere gran
plantager. Her etableredes mindre kolonier på i alt 10-12 par, medens de op
rindelig spredte par decimeredes til 1-2 par. Denne fordeling er i 60'ernes be
gyndelse uændret.
B o g f i n k e (Fringilla coelebs)
Trærandzone. Pilezone.
Stabil. I den østligste skov på sydsiden forekommer regelmæssigt 2 par. Langs
den øvrige sydbred 1-2 par i pilekrattet Langs nordbredden af søen spredt 3-4
par.
G u I s p u r v (Emberiza citrinel/a)
Urtezone. Trærandzone. Pilezone. Starzone. Tagrørszone.
Talrig og stabil. I de to skove ved Østrup og på de egentlige kulturflader 3-5
par. Der hersker for denne art en ejendommelig lokal tilpasning. Gulspurven er
normalt knyttet til tørre områder, men ved Gundsømagte sø forekommer den og
så på fugtige lokaliteter. Den er truffet i rørskovens randzone, i de udstrakte
nældebevoksninger og i de tilgroede vandførende grøfter både på søens nord- og
sydside. De syngende hanner forekommer regelmæssigt i et antal på 5-10.
B o m l æ r k e (Emberiza calandra)
Trærandzone.
Arten forekom i 1940'erne og i begyndelsen af 50'erne i den yderste tørre del
af de kulturprægede områder med 3-5 par. Bestanden decimeredes fra midten
af 50'erne og forsvandt som ynglefugl i 1960.
R ø r s p u r v (Emberiza scoeniclus)
Starzone. Tagrørszone. Urtezone.
Stabil. Områdets karakter vanskeliggør en taksering. Bedømt efter antallet af
syngende hanner forekommer 15--30 par. Den findes overalt såvel i den tætte
rørskov som i starområderne og i de urte- og græsklædte arealer.
G r å s p u r v (Passer domesticus)
Trærandzone.
I tilknytning til menneskelig beboelse forekommer en bestand på 30-35 par
i de træbærende områder.
S k o v s p u r v (Passer m ontanus)
Trærandzone.
Arten forekommer undertiden i tilknytning til menneskelig beboelse med 3-5
par. I de træbærende områder, særlig i de større piletræer langs Hove å findes
en stabil bestand på 10-15 par.
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Tabel l

Oversigt over arternes biotoppræferens. X angiver, hvor arten er hyppigst.
- angiver, hvor den også træffes.
Q)
Q
o
Q)
Q
o
N
"'
Q
"'
....

æ
./:j

Lille Lappedykker
Sorthalset Lappedykker
Gråstrubet Lappedykker
Toppet Lappedykker
Rørdrum
Stork
Atlingand
Gråand
Taffeland
Troldand
Gravand
Grågås
Knopsvane
Rørhøg
Tårnfalk
Fasan
Agerhøne
Vandrikse
Plettet Rørvagtel
Grønbenet Rørhøne
Blishøne
Vibe
Dobbeltbekkasin
Rødben
Hættemåge
Sortterne
Ringdue
Gøg
Slørugle
Natugle
Stor Flagspætte
Sanglærke
Landsvale
Bysvale
Digesvale
Gråkrage
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Råge
Allike
Husskade
Musvit
Blåmejse
Træløber
Gærdesmutte
Sangdrossel
Solsort
S tenpikker
Bynkefugl
Rødstjert
Nattergal
Rødhals
Græshoppesanger
Drosselrørsanger
Kærsanger
Rørsanger
Sivsanger
Gulbug
Havesanger
Tornsanger
Gærdesanger
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BIOTOPPRÆFERENS
De enkelte fuglearter besætter som angivet i artslisten bestemte
velafgrænsede biotoper, der som oftest er karakteriserede ved plan
tesamfundenes struktur. Tabel l giver en samlet oversigt over de
iagttagne 75 fuglearters præferens med hensyn til biotop, således
som den fremgår af undersøgelserne ved Gundsømagle sø. Man ser,
at en del arter foruden at høre til et bestemt plantesamfund også,
men i mindre omfang, kan forekomme i et eller flere andre samfund.
Disse arter har således en biotopreserve at holde sig til, såfremt de
res typiske biotop forsvinder. En del af et større områdes fuglefauna
kan således nok bevares i temmelig lang tid, selv om bevoksningen
skifter karakter.
ÆNDRINGER I FAUNAEN
I tidsrummet 1940-65, i hvilket nærværende undersøgelser er fo
retaget, ændres fuglefaunaen på mange måder såvel inden for de en
kelte zoner som for området som helhed. Disse ændringer er omtalt
i artslisten, og deres fordeling over de enkelte zoner fremgår af ta
bel 2.
Tabel 2

Oversigt over arternes stabilitet inden for de forskellige zoner.
Tallene angiver antal arter.
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De arter, der i undersøgelsesperioden har vist ændringer eller an
den form for ustabilitet, kan grupperes på følgende måde opstillet
dels efter formen for deres ustabilitet, dels efter deres typiske biotop.
Arter med væsentlige ændringer i antal og udbredelse:
l. Trærandzonen: S tork, Gravand, Tårnfalk, Agerhøne, Ringdue, Gærdesmut
te, Solsort, Havesanger, Løvsanger, Jernspurv, Grønirisk, Stillits, Tornirisk, Bom
lærke. 2. Græszone: Gul Vipstjert. 3. Urtezone: Kærsanger, Tornsanger. 5. Star
zone: Gråand, Vandrikse, Plettet Rørvagtel, Dobbeltbekkasin, 6. Tagrørszone:
20

Sorthalset Lappedykker, Toppet Lappedykker, Rørdrum, Grågås, Knopsvane,
Grønbenet Rørhøne, Blishøne, Hættemåge, Drosselrørsanger. 7. Dunhammerzo
ne: Gråstrubet Lappedykker, Taffeland. 8. Søen: Moseterne..

A1·te1·, der yngler mere eller ·mindre tilfældigt:
l. Trærandzone: Slørugle, Stor Flagspætte, Allike, Træløber, Rødhals, Gærde
sanger, Grå Fluesnapper. 2. Græszone: Rødben, Bynkefugl, Engpiber. 5. Star
zone: Græshoppesanger. 6. Tagrørszone: Lille Lappedykker. 7. Dunhammerzone:
Troldand.
Arter, der er nyindvandret 1940-65:
Sorthalset Lappedykker (1934), Gråstrubet Lappedykker (1942), Grågås (1942),
Hættemåge (1941), Grønirisk (1951).
Arter, dm· er forsvundet 1940-65:
Sorthalset Lappedykker (1960), Rørdrum (1957), S tork (1948), Tårnfalk (1949),
Plettet Rørvagtel (ca. 1950), Sortterne (1946), Drosselrørsanger (1943), Bomlærke
(1960).

Sidstnævnte gruppe af arter er i hele deres udbredelsesområde min
dre hyppige eller endog i tilbagegang (Salomonsen 1963), hvorfor
deres forsvinden fra Gundsømagle sø ikke i sig selv er særlig mærk
værdig.
SAMMENLIGNING MELLEM BIOTOPÆNDRINGER OG
ÆNDRINGER I FAUNAEN
Studeres ændringerne i faunaen i deres helhed i forhold til de for
andringer, biotopen har været underkastet, ses det, at der foreligger
en ret nøje overensstemmelse. Fuglefaunaen bliver mindre stabil, bå
de i henseende til sammensætning og til mængdeforhold på de tids
punkter, da bevoksningstypen ændres.
Den træbærende randzone udviser de største ændringer. Mange
arter derfra tager de mere fugtige moseområder i besiddelse. Dette
gælder således Solsort, Jernspurv, Gærdesanger, Tornsanger og Gul
spurv. Til gengæld invaderes zonen af arter fra de omliggende bio
toper.
I såvel græszonen som starzonen viser faunaen tilbagegang, hvil
ket ganske svarer til, at disse zoners udstrækning formindskes. Urte
zonen, hvis omfang og frodighed forøges, viser til gengæld fremgang
med hensyn til fuglefaunaen. Blandt andet er visse arter fra den træ
bærende randzone vandret herud (Tornsanger, Jernspurv).
Pilezonen forholder sig uændret med hensyn til fuglefaunaen, og
det samme er tilfældet med tagrørszonen på trods af den forøgede
frodighed i plantevæksten.
I moseområder vil der altid finde forandringer sted i de topogra
fiske forhold og i plantedækkets struktur på grund af den naturlige
tilgroning og forsumpning. De ændringer, der har fundet sted ved
Gundsømagle sø i årene 1940-65, er accelereret på grund af menne21

skelig indgriben ved plantning i selve moseområdet, men især ved
påvirkning af de omkringliggende kulturprægede arealer.
Undersøgelsen har vist, at fuglefaunaens sammensætning og mæng
de ændrer sig med de forandringer, der sker i biotoperne, men dog
måske i et noget langsommere tempo.
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Anm eldelse

Dansk Natur - Dansk Skole. Arsskrift 1968. 22 sider. Pris kr. 4,00. København
1968.
Arsskriftet for 1968 er ikke stort af omfang, men indholdet er særdeles væg
tigt. Mogens Wellendorf skriver om » Narkotika og hallucinogener fra planteri
get« og Erik Jacobsen om »Narkotika : brug - misbrug«. Disse sørgeligt aktuelle
emner er sagkyndigt behandlede og bringer på det beskedne antal sider, der har
været til rådighed, megen parat og nøjagtig viden, som læreren kan anvende i
skolen, når der orienteres om narkotikaproblemet Arsskriftet dækker således på
en effektiv måde det formål, der er antydet i anden halvdel af foreningens navn:
Dansk Skole. Men anmelderen føler trang til at pege på navnets første halvdel:
Dansk Natur, der dog vist må antyde, at foreningens opgave først og fremmest
må være at formidle viden om den danske natur til den opvoksende skoleung
dom. Udfra denne betragtning må det håbes, at næste årsskrift igen vil beskæf
tige sig med danske landskaber, deres plante- og dyreliv.
E. N.
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Echiniscus testudo (Doy .) En n y tardi g rad
for den danske fauna. (Arthropoda, Tardig rada)
Af Th. E. Hallas
(Knstaoienlle 33, Vanløse)

Ovennævnte tardigrad fandtes den 4. juli 1968 på et øst-vest ori
enteret hustag af støbte tagsten på et ældre uopvarmet udhus i lands
byen Korkendrup ca. 8 km fra Nyborg. Taghældningen var normal,
og der var ingen skygge fra træer eller andre huse. På den sydvendte
taghalvdel undersøgtes flere mospuder (Grimmia pulvinata L.) ved at
ryste små prøver af dem med vand, og i en af disse mospuder fand
tes arten mellem bladene i den øverste grønne del af puden. I en prø
ve på 2 X 2 cm fandtes 5 individer af E. testudo, og i en anden prøve
af samme størrelse fandtes 3 individer. Tætheden anslås til l X 10 2
individer pr. l dm 2 mospude.
De samme to prøver indeholdt henholdsvis 7 og 15 individer af ar
ten Macrobiotus hufelandi (C. A. S. Schultze ). Anslået tæthed for den
ne art er 3 X l O 2 individer pr. l dm 2 mospude.
En nærliggende lokalitet med vestvendt Grinuna pulvinata på et
træ kunne opvise Hypsibius oberhauseri (Doy.) og M. hufelandi, men
ikke E. testudo.
Den l. august 1968 opsøgte jeg en lokalitet i Mølholm ved Vejle.
Habitat og mosart som tidligere. Der fandtes E. testudo i selskab
med M. hufelandi, Milnesitnn tardigmdwn (Doy.) og H. oberhauseri.
Echiniscus testudo (Doy) er brunrød og bærer dorsalt et for slæg
ten Echiniscus karakteristisk pladepanser. Lange cirrer udgår fra dy
rets sider, og disse, sammenholdt med klobygningen og de to torne
på det bageste pladepar, karakteriserer arten testudo. Skønsmæssigt
var de fundne dyrs størrelser 100�t-240�t, ret jævnt fordelt. Ungdyr
indtil 150�t bar kun 2 ensbyggede kløer på hvert af de 8 uleddede
ben. De voksne individer havde derimod 4 ensbyggede kløer. Kløer
ne trækkes ind i benet, når dette bevæges fremad, og spredes vifte
formet ud under benets bevægelse tilbage. Stiletterne er lange, tyn
de og knækkede i basis. Muskelsvælget er kredsrundt.
Det er ikke første gang, slægten Echiniscus er set i Danmark. Al
lerede tyskeren Richters fandt to species på Bornholm i 1904. Fund
stedet var en sten i Louiselund. Mosset var Grimmia p ulvinata L.
De to species kunne ikke tilordnes tidligere kendte arter, og da
Richters beskrivelse af dem ikke gav oplysninger nok til opstilling af
nye arter, er der grund til at huske dette, dersom der i fremtiden
skulle blive fundet echiniscer på Bornholm. E. testudo og andre echi
niscer er fundet i vore nabolande.
SUMMARY
The tardigrade Echiniscus testudo (Doy.) is recorded new to Denmark It was
found at Grimmia pulvinata L. on a south-exposed roof in the village Korken
drup near Nyborg, Funen.
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Danmarks Natur. 3. Haoet. Redaktion : Arne Nørrevang og Torben J. Meyer.
488 sider. 14 farvetavler. 446 il!. i teksten. Politikens Forlag. København 1968.
3. bind af Danmarks Natur er udkommet stærkt forsinket med undskyldning
for 4. binds forsinkelse ! Men man tilgiver gerne redaktionen, når man får den
statelige bog om havet i hænde. Igen en fornem håndbog - denne gang om en
væsentlig side af dansk natur, og det har tydeligt nok knebet med at få den
store stofmængde skåret ned til et bind (40 siders forøgelse og tilsvarende større
billedstof). To havde sikkert været en rigtigere fordeling, når man sammenligner
overvægten af bind fra landjorden med bl.a. 2 bind om kulturlandetl Der synes
at være en skævhed her, selvom det skal indrømmes, at hovedmængden af den
danske befolkning færdes og ernærer sig på landjorden. Næste bind om kyster,
klit og marsk vil naturligvis også blive berørt af stof fra havet.
Hovedforfatter til »Havet« er professor, dr. phil. Gunnar Thorson, som står for
1/a af bogen. Man møder her en marinbiolog, der ikke alene har fortsat traditio
nen i dansk havforskning, men både i tekst og billeder fornemmer man de man
ge nye resultater, der er indvundet gennem arbejdet på det havforsknings-cen
trum, professor Thorson først skabte på Ven og senere videreførte i Helsingør.
For pædagogen er her meget stof at hente, f.eks. finder man små instruktive
indskud om lettilgængelig præparation til belysning af biologiske forhold hos
havdyr. De nye tredimensionale tegninger af havbundens dyresamfund og den
afsluttende »status« er også en gevinst.
Værd at bemærke, at det stadig er »vigtigt for forståelsen af et dyresamfunds
eksistensmulighdeder at kende hver arts naturhistorie til bunds« - f.eks. betyd
ningen af den ændrede opfattelse af det ejendommelige tangloppe- eller Hap
loops-samfund i Kattegat, hvor det ved nyere undersøgelser har vist sig, at Hap
loops fra at være en »harmløs detritusæder«, nu må opfattes som et rovdyr.
Også i dette bind glæder man sig over gennemgangen af forskellige forsk
ningsområders metoder, som f.eks. i professor, dr. phil. E. Steemann Nielsens ka
pitel om planteplankton. Menneskets forhold til havet får også en inagående be
handling og munder ud i betragtninger over havbrug og naturforvaltning.
Mangler i en litteraturliste kan vel altid påvises; selvfølgelig kan den ikke væPoul Bondesen.
re udtømmende, men den bør ikke virke tilfældig.
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Den danske forekomst af
Alopecurus arundinaceus, Sort Rævehale
A f A nfred Pedersen
(Piatanvej 15, Vordingborg)

Sort Rævehale har gennemgående en kortere, tykkere og en i beg
ge ender mere afrundet dusk end Eng-Rævehale. Som regel er plan
ten højere og kraftigere. Dens jordstængler er meget længere og me
re grenede, hvilket kan være årsag til en iøjnefaldende pletvis fore
komst af skud. Ikke mindst de golde bladskud er stærkt lysende
blågrønne (Eng-Rævehale kan undertiden have blågrønne blade, f.
glaucus Sonder). Skedehinden er længere (3-6 mm mod 2-31/2 mm),
øvre bladskede er ofte noget mere oppustet.

Fig. l. Småaks og ydre inderavner. 1-2 : Alopecurus pratensis,
3--4 : A. pratensis var. breoiaristata, 5-6: Alopectt-rus anmdi
naceus, 7-8 : A. anmdinaceus var. exserens. (x 5).

De mest stabile adskillelseskarakterer findes hos avner og stak
(fig. 1). Hos Eng-Rævehale er yderavnerne næsten rette, der kan læg
ges en ret linie langs yderkanterne fra basis til spids. De er som re
gel næsten kun hårede på køl og ribber. Hos Sort Rævehale er yder
avnerne i spidsen udadbøjede, hvorved der ikke kan lægges en ret
linie langs hele yderkanten. Ud over kølhår og ribbehår er de spredt
småhårede, især på den halvside, der i dusken vender udad. Samt
lige avner bliver sortbrune ved frugtmodningen, hos Eng-Rævehale
bliver de lysegrå. Dog får A. pratensis var. obscurus Griseb. (ssp.
pseudonigricans O. Schwarz, hyppig i Danmark) til sidst også sort25

brune avner. I blomstringstiden har yderavnerne hos var. obscurus
stærkt mørktviolette ribber og køle, disse er hos Sort Rævehale og
som hovedregel hos Eng-Rævehale grønne.
Hos hovedarten af Sort Rævehale er stakken enten skjult bag yder
avnen eller når synligt en lille smule frem foran inderavnen, men
hos var. exsemns Griseb. (i Danmark næsten lige så hyppig som ho
vedarten) er den synlige del af stakken næsten lige så lang som yder
avnen. Hos Eng-Rævehale er den synlige del af stakken nogenlunde
af yderavnens længde, men dens f. breviaristata Beck (i Danmark
fundet ved Præstebroen i Bodilsker og ved Søndersøen) har en stak
længde, der ikke er ret meget længere end hos hovedarten af Sort
Rævehale. I det danske materiale af Sort Rævehale er stakken fæ
stet på den midterste trediedel af inderavnen og her som regel ne
derst. Hos Eng-Rævehale er stakken fæstnet på den nederste tredie
del.
I juli 1968 blev Sort Rævehale eftersøgt med kikkert og lup på
størstedelen af den på fig. 2 viste kyststrækning, hvor der er lækyst.
På en strækning både øst og vest for Stubbekøbing samt ved Brede
made på Bogø danner den anselige bestande i strandsumpen, men
iøvrigt er forekomsten spredt, mest isoleret er den på Havnsø Næb
og ved Orehoved. Fund ved den sjællandske kyst og på Vestmøn (og
Bornholm!) er at vente, dels fordi der er mange velegnede biotoper
for den, dels fordi den i nabolaget jo vokser inden for havvandets
rækkevidde. Et bredt og kraftigt Phragmites-bælte langs store dele
af Sydsjællands sydkyst må dog antages at være ugunstigt for den.
Man må måske blot nøjes med at konstatere, at arten her på sin vest
ligste forekomst i Europa har en ringe spredningsaktivitet Frugtsæt
ningen er tilsyneladende god, omend ikke fuldstændig. - Resultatet
af undersøgelsen, kædet sammen med oplysninger fra Botanisk Mu
seum, er denne:
Falster

V e d B o r r e k n o l d 1936, S. M. Rasmussen. 1968, A. P . : Et eks. VNV for
Knolden, ca. 50 m fra diget, i hård konkurrence med Atriplex calotheca. (Skøn
bægret Mælde).
G r ø n s u n d s u d t ø r r e d e N o r 1868, H. P. Ernstsen: mellem rør. - Det
første, danske fund, ikke genfundet.
V e d S ø b o r g H u s e 1936, S. M. Rasmussen : i mængde. 1968, A. P. : en
keltvis ved udløbet fra den vestlige sluse. Vestover er den over en lang stræk
ning stedvis dominerende i strandengen i et bælte mellem Phragmi.tes- og
Festuca a. nm dinacea. -samfund (Tagrør- og S trand-Svingel-samfund), ledsagere:
Agrostis stolanifem (Kryb-Hvene), Potentilla anserina. (Gåse-Potentil) og Carex
otrubae (Sylt-Star). Det brede Ph ragm ites-bælte yderst er her en hindring for
tangapskyl indenfor.
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Storstrømmen

FALS T E R

Stubbekøbing

l

Fig. 2. Forekomsten i Danmark og Europa af Alopecurus anmdinaceus Poir.

N Ø f o r O r e S t r a n d g a a r d 1968, A. P. : Få kloner yderst mod vandet.
Hvor Phragmites mangler, trues lokaliteten af erosion og sommerens tangdæk
ning. Hvor Phragmites-samfund kommer til, går såvel A. anmdinaceus som Fe
stuca. ar·undinacea inden for dette. På et højere niveau, der ikke kan nås af vin
tervandet, ses Arrhenatheru.m elatius- og Tanacetmn ·v ulga re- s amfund (Drap
Havre- og Guldknap-samfund).
V e d O r e S t r a n d p a r k 1968, A. P. : Phragmites mangler, og Sort Ræve
hale er bæltedannende i strandkanten. I den ydre del af bæltet er den væltet
af sommerhøjvandet og delvis dækket af tang. Her er den steril, uden blomster.
I den indre del når den at fruktificere, den ledsages her af Juncus gera.rdi (Har
ri!) og Glartx maritima (Sandkryb) . På højere niveau ses tangapskyl fra vinterhøj
vandet med Atriplex calotheca, A. litaralis (Strand-Mælde) og Elytrigia repens
(Alm. Kvik). Herover Arrhenatherum.-samfund.
Ø f o r K o n g s n æ s 1968, A. P. : Sort Rævehale står spredt, dels i indersiden
af det ± svagt udviklede Phragm ites-samfund, dels i et smalt bælte sammen
med ltmcus geral'(li, dels i vinteropskylszonen, her sammen med At·riplex calo
theca, Elytrigia repens, Convolvulus sepium (Gærde-Snerle) og Galium aparirw
(Burre-Snerre). På en kvæggræsset strandeng, hvor den står sammen med Fest'!l
ca arundinacea, synes den at være yndlingsfoderet
S t u b b e k ø b i n g N o r 1936, S. M. Rasmussen. A. P . : ikke set i 1968.
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D o s s e r i n g e n v e d S t u b b e k ø b i n g A n l æ g, Lange 1888 (>>Stubbekø
bing«). 1899, H. Mortensen. 1928, C. H. Ostenfeld. 1935, K. Wiinstedt. 1936, S. M.
Rasmussen. 1944. A. Klinge 1968, A. P. : flere steder mellem stenene på dæm
ningen.
V f o r S t u b b e k ø b i n g 1968, A. P. : flere steder inden for Seirpus mori
timus-samfund (Strand-Kogleaks-samfund).
V e d P o r r e h u s e 1936, S. M. Rasmussen. 1968, A. P. : yderst Phragm ites-sam
fund, der i den indre del - vel begunstiget af tangapskyl - er præget af Atriplex
calotheca. Derefter A. arundinaceus-samfund med Festrtca arundinacea, Potent·il
la anserina, Carex otntbae og Elytrigia mpens.
o

M e l l e m P o r r e h u s e og Sortsø Nor 1968, A. P . : Flere steder i indersiden
af Phragmites-samfund med Juncus germ·di og Agrostis stolonifera. Atriplex ca
lotheca, A. longipes (Stilk-Mælde) og Cochlearia officinalis (Læge-Kokleare) er
også til stede. Oventil går den lidt ind i Festuco anmdinacea-samfund.
S o r t s ø N o r 1901, C. H. Ostenfeld. 1935, S. M. Rasmussen. 1954, 1968, A. P. :
ved kanalens udmunding i et bælte inden for Seirpus ma ritimus-samfund og lidt
ind i den indenfor liggende, kvæggræssede Agrostis stolonifera-eng. Ledsagere :
Agrostis stolonifera, Atriplex calotheca, Festuco anmdinacea, desuden ferskvands
elementer som Bidens tripartita (Fliget Brøndsel), Epilobium obscurum (Ris
Dueurt) og Sium latifolium (Bredbladet Mærke). Juncus gerardi savnes. Ved ky
sten nord for udmundingen står Sort Rævehale spredt.
I denne sumpede del
af engen indenfor ses A. arundinaceus X geniculatus mellem forældrene (1935
og 1948, S. M. Rasmussen. 1949, A.Vesterdal. 1950, Alfr. Hansen. 1954 og 1968,
A. P.). - Et par indsamlinger herfra af angivet A. arttndinaceus X pratensis tør
jeg ikke godkende. Nogle angivelser af denne hybrid kan bero på forveksling
med en af de tre nævnte A. pratensis-varieteter eller med A. arundinaceus var.
exserens.
-

S o r t s ø U d s k i b n i n g s s t e d 1959, Alfr. Hansen. 1968, A. P . : en klon
mellem Con oolvulus sepittm. og Thalictrum flavum (Gul Frøstjerne).
S o r t s ø S t r a n d 1936, S. M. Rasmussen: SØ for badehotellet. 1968, A. P. :
flere kloner i Phragmites samfund på opkastet jord ved kanalens udmunding.
-

H a v n s ø N æ b 1936, S. M. Rasmussen. 1968, A. P. : ca. 10 kloner nær spid
sen på nordsiden i Ju11cus gerardi- AgrosUs stolonifera-samfuncl med TrifoUum.
fmgiferum (J ord bær-Kløver) og Glaux maritim a. Phragmites-samfun cl mangler.
Ovenfor ses et smalt, delvis blottet erosionsbælte med Juncus ranarius (Klæg-Siv)
og Plantago intermedia (Tandet Vejbred). Over dette bælte fineles Festuco anm
dinacea-samfund. - Ved bugten mellem Havnsø Næb og Gåbense er Sort Ræve
hale eftersøgt forgæves.
S t r a n d e n v e d L y m o s e S k o v v e s t f o r O r e h o v e d 1968, A. P. :
yderst et tyndt Sci·rpus m ariti nws -samfund, derpå JunetiS gerardi-samfund, her
efter A. anmdinaceus-samfuncl (75 m), hvor de yderste Alopecurus er væltede af
sommerhøjvandet og belagt med tang. Ledsagere : Juncus gerardi, Potentilla an-
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serina, Glaux og Plantago intermedia. Ovenfor ses en smal erosionszone med
ftt.llClls mnarius, herover en vintertangvold med Atri:plex calotheca. og A. 1-itora.
lis, Galium aparine, Elytrigia repens, Cirsiwn aruense var. harridum (Ager-Tid
sel), Convolvultts sepium f. calaratus og strandformen af Stachys palustris (Kær
Galtetand), endvidere lidt A. arundinaceus.
Bogo

De fem ældste fund fra øen er alle fra 1869 : »Bogø Strand« (juni, C. Quist),
»Bredemcisen« (8.7., C. Quist), >>Bogø« (8.7., 22.7., Andersen), >>Bogø<< (22.7 . , R.
Ct.), >>Bogø og Grønsund« (Andersen). Siden er den indsamlet fra >>Bogø« 1870
(H. P. G. Koch) og fra >>Sønde:stranden på Bogø« 1905 (K.Wiinstedt). Ingen af
disse fund kan lokaliseres nøjagtigt.
V f o r f æ r g e n 1944, Svend Andersen. - Eftersøgt forgæves, A. P.
C a. 2 O O m Ø f o r f æ r g e l e j e t 1955, Alfr. Hansen. 1955, 1957, 1959, 1964
og 1968, A. P.: flere kloner i strandkanten over en strækning på ca. 150 m. I
vandet udenfor ses Seirpus mari ti.mus-samfund, inderst med Eleocharis uniglumis
(Enskællet Sumpstrå) . Derefter A. arundinaceus-samfund med Atriplex calotheca
og Elytrigia repens, afgrænset af en erosionsbrink Herover Festuca anmdinaceus
samfund, afgræsset af kreaturer.
B r e d e m a d e på en ca. P/2 km lang strækning fra SØ for Bredemade Gaard
til SV for Enggaard (stedet antagelig identisk med ovennævnte Bredemose). 1968,
A. P. : masseforekomst i et bælte, udefra og indefter omfattende l. Phragmites
inderzone med Atri:plex Iatifalia (Spydbladet Mælde), A. longipes og A. calotheca,
2. Alopecums ar un dina c eus-samfund med Atriplex longipes, Agrostis stolanifem
og Aster tripolium (Strand Asters), 3. Agrostis stolo nifera samfund med Aster og
Glaux og 4. et afgnavet område, hvor også Festuca arundinacea er til stede. Vestligst findes den spredt i strandkanten, et sted dominerende i selve engen
under Salix alba (Hvid Pil). - I øst ses hybriden A. arundinaceus X geniculatus
ved en grøft sammen med begge forældre.
-

Vordingborg

Angivet herfra som fundet i 1879 af J. Jeppesen, jvf. Lange og Mortensen
1884 i B.T. 14, der på det tidspunkt ikke havde set noget herbariebevis (der er
ikke vedføjet et >> !«). Angivelsen er siden blevet gentaget i danske floraer. - Der
er udmærkede vækstbetingelser for den ved Noret og på Oringe-halvøen, men
det er ikke lykkedes mig at finde planten. En opfyldning af den indre del af
Noret kan være årsag til dens forsvinden.

Sort Rævehale er en asiatisk saltsteppeplante (Hultt:m 1950), der
vestover når frem til Ishavet i Nordnorge, til Nordfinland, Østersø
ens kystegne indtil Mecklenburg, samt til dele af Østeuropa (Polen,
Rumænien, Bulgarien, Thrakien). Angivelsen fra Schweiz er efter
den nye, store schweiziske flora (Hesse & al. 1967) muligvis tvivl
som, og det samme kan meget vel være tilfældet med angivet fore
komst i Frankrig og Algier. I øst når den Lena-Kolyma i NØ-Sibiri29

en, i syd Centralasien, Persien, Iraq og Syrien. Komarov 1934 næv
ner den fra oversvømmelseszonen, dels i mere eller mindre salthol
dige enge, dels ved vandløb, hvor den er flodledsager. Hovedudbre
delsen ligger i steppeområdet, i skovsteppe- og skovegne findes den
mere spredt. Forekomsten ved Østersøen leder tanken hen på ud
bredelsen her af nogle andre kontinentale saltsteppeplanter som Ha
limione pedunculata (Stilket Kilebæger), Bassia hirsuta (Tangurt),
Chenopodium hotryades (Drue-Gåsefod), Melilatus dentata (Strand
Stenkløver), Lepidium, latifolium (Strand-Karse), Althaea off'i cinalis
(Stokrose), his spuria (Blå Iris) og Isatis tinctoria (Farve-Vajd). In
gen af disse synes at være indvandret til Østersøens kyster over Vest
europas kystegne. Det usædvanlige for Sort Rævehale er, at den des
uden når Arktis.
- En tak skal bringes til cand. mag. Knud E. Jensen, Botanisk Museum, for
hjælp ved oversættelse.
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Anmeldelse
L. Ferdinand, K. Fog & K. Pilegaard: En 1wtu.rhistorisk unde·rsøgelse af moser

og søer i Københavns vestegn. 52 sider. 21 illustrationer. Pris k.r. 10,00. Køben
havn 1968.
Landsforeningen »Natur og Ungdom« har påbegyndt udsendelsen af en serie
småskrifter under fællestitlen »Meddelelser om danske naturlokaliteter«. Hæfter
ne skal rumme resultaterne af de biotopundersøgelser, foreningen startede i 1964,
og som stadigvæk foregår. Planen er, at de topografiske og botaniske forhold i
de enkelte undersøgelsesområder skal gennemgås, og desuden skal der være en
beskrivelse af de dyregrupper, man har haft mulighed for at behandle. I det fo
religgende første hæfte er samlet resultaterne fra 35 mose- og sølokaliteter i eg
nen vest for København. Undersøgelseme følger helt den skitserede plan. De to
pografiske forhold og plantevæksten beskrives ret fyldigt. Af dyregrupper er kun
fuglene nogenlunde grundigt behandlet. Padder er iagttaget i beskedent omfang,
og enkelte pattedyr er nævnt. Som noget nyt er naturværnsproblemer i forbin
delse med undersøgelsesområdet behandlet, dels ved omtalen af de enkelte loka
liteter, og dels et særligt afsnit, der på værdifuld vis afrunder hæftets beskrivel
ser. Illustrationerne består af gode kortskitser suppleret med enkelte fotografier.
Sidstnævnte er dog reproducerede i for lil le format. Efter anmelderens mening
vil hæftet være særdeles velegnet til at igangsætte en aktiv naturiagttagelse, og
det kan anbefales til brug i skoler og fritidsklubber. I denne forbindelse kan
nævnes, at der gives 10 °/o rabat på køb over 10 eksemplarer af hæftet, ligesom
E. N.
også foreningens medlemmer kan erhverve det til en særpris.
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Sterrha inquinata Scop. (Lep., Geometridae) i Dan mark
Af Niels L. Wolff
(Zoologisk Museum, København!

Tidligt søndag morgen den 28. juli 1968 gik jeg ad Strandvejen i
Hellerup. Udvendigt på de store butiksruder sad endnu en del som
merfugle, som natten forinden var fløjet til de oplyste vinduer. Jeg
bemærkede enkelte eksemplarer af Eupithecia sobrinata Hb., Groca.l
lis elingum·ia L., Biston betularius L., Boannina rh01nboidaria Schiff.,
Gelechia rhombella Schiff., samt mange af Sten·ha seriata Schr. (vir
gulm·ia Hb.).
På en rude i NESA's administrationsbygning (Strandvejen 102)
sad en måler, på størrelse med Sten·ha seriata, men afstikkende ved
sin brune farve. På afstand bedømte jeg den til at være Sterrha in
quinata Scop., en antagelse, der viste sig at være rigtig. Her fra lan
det er tidligere kendt et exemplar af arten (som engang har gået un
der navnet herbariata F.), der i juni 1936 blev fundet i et køkken
vindue i en villa i Århus (se f.eks. Hoffmeyer 1966 p. 55-56).

Fig. l . Ster-rha. inquinata. Scop. (S . Hellerup 28.8. 1968. Niels
L. Wolff leg., H. V. Christensen phot. (x 5).

I sin beskrivelse angiver Fabricius (1798 p. 457), at arten har
hjemme i herbarier, hvor den fortærer blade af tørrede planter (her
af hans navn herbariata), og siden da sættes dyret stedse i forbindel
se med herbarier. I publikationen af det første danske fund (Hoff
meyer og Knudsen, 1936, p. 146) præciseres da også, at der, hvor
den blev fundet, »netop var et stort Herbarium i Huset!« Selvom ar
ten også siden Fabricius' dage er fundet i herbarier (således bl.a. i
Pommern og i Sverige), er det dog klart, at en målers eksistens ikke
kan være afhængig af tilstedeværelsen af en så særpræget »biotop«
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som en botanikers herbarium. Dens forekomst et sådant sted må væ
re af tilfældig karakter, og normalt lever den også som flere andre
Sten·ha-arter på forskellige tørre plantedele, dels nær menneskeboli
ger (i stalde o.lign.), dels under helt naturlige forhold. Angående
dens biologi og klækning af larven kan f.eks. henvises til Prout i
Seitz (1915 p. 123-124 og navnlig 1954 p. 62).
Det første danske eksemplar, der er afbildet dels af Hoffmeyer og
Knudsen (1936 fig. 9 p. 149), dels af Hoffmeyer (1966 tavle 2 fig.
27), er i udseende overordentlig afvigende fra en normal inquinata
og tillige abnormt lille. Dog siges det (Hoffmeyer og Knudsen 1938
p. 214): »Erkendt af Knudsen i et Giftglas«. Udfra de to nævnte af
bildninger vil det imidlertid næppe være muligt for nogen at erken
de arten, hvorfor der her gengives et forstørret fotografi af det andet
danske eksemplar, som har artens normale udseende. Tilføjes skal
blot, at vingerne er smudsigt (heraf Scopoli's navn inqttinata) mørke
gule med udbredte tegninger samt at vingefanget er 16 mm.
Arten, der har sin største udbredelse i Mellem- og Sydeuropa, og
som mod syd når til Nordafrika, mod øst til Vestasien, er kendt i en
del spredte fund i Nordeuropa (England, Holland, Belgien, Nord
tyskland, Baltikum, Finland), ofte i byer. Nogle af de sporadiske
fund kan nok føres tilbage til passiv >>indslæbning<<, (hvor det her
omtalte eksemplar er klækket, kan næppe opspores), men arten an
gives dog så langt mod nord som i området ved Stettin som >>ikke alt
for sjælden« samt at være fundet langt uden for byen (Urbahn 1939
p. 681). Utvivlsomt er inquinata ofte overset, d.v.s. forvekslet med
andre Sten·ha-arter, såsom seriata.
SUMMARY
The finding of a 8 of Sterrha inq uinata Scop. early in the morning of 28th
July 1968 in Hellerup (a suburb of Copenhagen) on a window illuminated the
night before is recorded. The specimen is illustrated. Previously only a single
example, taken inside a house in Århus (Jutland), was known from Denmark.
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Ennomos autumnaria Wernb. ved Horsens Fjord
Af Ove Høegh-Guldberg
(Snaptun pr. Horsens)

Meddelelse fra Naturhistorisk Museum, Århus
With an English Summary

Indtil 1966 var denne smukke måler, den største af slægtens 5 ar
ter, her i Danmark kun fundet syd for en linie fra Ribe over Sydfyn
og Sydsjælland op til København (Hoffmeyer 1966) og nord herfra
kun meldt fra Skablund på Horsens Fjords nordside (Clintholms:
flere larver. Hoffmeyer og Knudsen, 1936) ; dette fund er blevet be
tvivlet (Kaaber, 1964).
I de sidste år har den været i udbredelse ; flere stykker blev i 1966
taget i Esbjerg, og l eksemplar ved Herning (Kaaber og Norgaard,
1967) ; i 1967 havde den bredt sig over hele Fyn (samme, 1968).
H. K. Jensen (1959) kaldte autumnaria den hyppigste Ennomos
art på Hyllingeegnen, og da han nok er den danske samler, der ken
der den bedst, har hans oplysninger om biologien stor værdi; efter
hans undersøgelser er den tidligste dato for o den 20/8, men regel
mæssig er den først fra begyndelsen af september for at kulminere
ved midten og ebbe ud med månedens udgang. o o kommer sjæl
dent til lys før mellem 3 og 5 om morgenen, mens S?S? kommer fra
20-22; til gengæld er S?S? træge og langsomme, og man får kun S?S?,
når lyset er ophængt lige under foderplanten, in casu blommetræer;
man fanger derfor kun sjældent S?S?
i året 1954 var der således
kun l ud af 50 stykker (H. K. Jensen, 1955); dens flyvetid er fra 8.
til 20. september.
I 1968 har jeg i Snaptun (8 km fra Skablund på den anden side
Horsens Fjord) taget 3 o o på kviksølvlampe over æggebakker, som
blev røgtet ved midnat og om morgenen; datoerne var 30/8, 7/9 og
9/9, og alle 3 stykker var først ankommet efter kl. 24. I de gode, lune
nætter fra .24/8 til 13/9 lyste jeg 18 gange, og derefter måneden ud
endnu 5 gange. Når resultatet ikke blev større, må man konstatere,
at arten er fåtallig, men den må dog være bofast på stedet.
Har den været overset her hidtil? Fra 1962 til 67 har kviksølvlam
pen været tændt 14 gode septembernætter, men kun i halvdelen har
den brændt til den lyse morgen; med de ovennævnte biologiske for
hold in mente udelukker det hidtil negative resultat ikke, at autun�,
nar-ia kan have været der hele tiden - og således have forbindelse
med Clintholms gamle fund fra Skablund. Særlig i årene før kvik
sølvlamper og fældefangst vil den let have unddraget sig opmærk
somheden, og hvor mange blev ude med lygterne til daggry? Det er
derfor også tankevækkende, at Clintholms fik deres eksemplarer ved
-

33

at banke larven, og at det var på gadelygter (i Ribe og Nordtysk
land), at man fandt imago; er gadelygterne først blevet slukket om
morgenen, har o o , som har sat sig til hvile mellem 3 og 5, været
fastholdt, først af gadelygten og så af dagslyset, og ladet sig tage
om aftenen, som om de lige var kommet.
SUMMARY
Until 1966, E nnomos autu.mnaria had only been found in the most southerly
part of Denmark with a single exception : that of larvae found near Horsens
Fjord in 1935; this find was disputed (Kaaber, Flora og Fauna 70, p. 53.)
Recent finds of the species in the same district are presumed to link up with
the 1935 find, the more so since the flight habits of the species could well cause
it to have escaped notice in the interval, the <;?<;? flying but little, the o o only
from 3 to 5 a.m.
LITTERATUR
Hoffmeyer, Skat, 1966: De danske målere, 2den udgave. - Arhus.
Hoffmeyer, Skat og Knudsen, Sigfred, 1936: Sommerfuglenotitser fra Jylland
1926-1935. - Flora og Fauna, 42, s. 58.
Jensen, H. K., 1955: Lidt om Ennomos au.tumnaria Wernb. - Flora og Fauna,
61, s. 39.
Jensen, H. K., 1959: Ennomos au.twnnaria Wernb. - Flora og Fauna, 65, s. 101.
Kaaber, S., 1964: Om nødvendigheden af kildekritik i entomologisk faunistik. Flora og Fauna, 70, s. 53.
Kaaber, S. og Norgaard, Ib, 1967: Fund af storsommerfugle fra Danmark i 1966.
- Flora og Fauna, 73, s. 104.
Kaaber, S. og Norgaard, Ib, 1968: Fund af storsommerfugle fra Danmark i 1967.
- Flora og Fauna, 74, s. 105.
An meldelse

Finn Salomonsen: Nordens ynglefugle i farver. 288 sider. 96 tavler med 209
illustrationer. Pris kr. 24,00. Politikens Forlag. København 1968.
Illustrationerne i denne bog er med ganske få undtagelser farvefotografier. De
er optaget af den verdenskendte fuglefotograf Eric Hosking, og alle forestiller
fugle ved deres reder. Motiverne er velvalgte, og fotografierne er sikkert særde
les vellykkede, men helt til deres ret i den anvendte reproduktion kommer de
dog ikke. Teksten er, som det kunne forventes, helt i top. Yngleforholdene hos
samtlige nordiske ynglefugle - og et par ikke-nordiske - behandles art for art
efter et ganske bestemt skema. Først omtales yngledragt og stemme, derefter
ynglested, redens bygning, æglægning og rugetid, dunungernes udseende og til
slut artens geografiske udbredelse. Det hele er beskrevet kort og klart, så man
hurtigt kan hente de oplysninger, der er brug for. Nordens ynglefugle i farver er
en værdifuld ornitologisk opslagsbog, der nok skal blive anvendt i stor udstrækning.
E. N.
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Tragopogon porrifolius, Havrerod, en kulturflyg tnin g
Af Leif Hansen
(Onsbjcrg, Samsø)

Tragopogon pmrifolius har siden oldtiden været kendt som kul
turplante. I Nordafrika findes ssp. macmcephalus (Pomel) Batt, iden
tisk med ssp. australis (Jord. ) Br. - Bl., i den nære orient og det syd
lige Europa indtil Donau, Norditalien og Sydfrankrig ssp. porrifoli
us, hvorfra ssp. sativus (Gater) Br.-Bl., er udgået. Det danske mate
riale må formentlig henregnes til sidstnævnte. N ord for alperne fore
kommer arten enten som forvildet fra dyrkning eller som indslæbt
Regi nævner en række findesteder i Svejts, Tyskland, Tjekkoslovaki
et og Polen. Komarov nævner Randstaterne, Rusland til Det Kaspi
ske Hav og Krim. Pavlow nævner Ural. I de skandinaviske lande har
planten været i kultur så langt mod nord som til 69° n.br. i Norge.
(F. C. Schiibeler: Viridarium norvegicum, 1888) . Tidspunktet for
dyrkningens begyndelse i Mellem- og Nordeuropa kan næppe fast
slås, ligesom dyrkningens omfang kun tilnærmelsesvis lader sig af
gøre. Udfra ældre kilder (Albertus Magnus, Matthiolus, Camerarius,
Scholz og H. Harder) kan det dog skønnes, at det i 1400- og 1500tallet har været tale om en omfattende europæisk dyrkning. Allerede
i 1600-tallet har dyrkningen været i tilbagegang, vel først og frem
mest som en følge af Scorzoner-røddernes stigende popularitet. Til
svarende gælder antagelig også for dyrkning af Tragopogon pratensis.
Ældste danske beretning stammer fra Simon Paulli i 1648 : »Dyr
kes i nogle haver for den spiselige rods skyld«. Peder Kylling omta
ler fra 1688 udtrykkelig T. porrifolius som en af de planter, der i
hans tid var forvildet. Lægen, et medicinsk ugeskrift (oversat fra
tysk 1768) lader ane, at planten i hvert fald i Tyskland har haft offi
cinel betydning: »Langt lifligere (end Scorzz.) og behageligere af
smag er Havrerod i supper eller og i sod. I den sidste skikkelse
er den en kiølende vederqvægelse for hidsige syge« . O. F. Mi.iller
optager den i Flora Danica 1780 efter at have fundet den i Nakskov
og i Nykøbing F. Hornemann angiver i 1821 den stadig som: » . . . dyr
ket i nogle køkkenhaver«, men allerede i 1837-40 som: » . . . forhen
dyrket i Danmark«. J. Lange nævner i 1888: » . . . ved gærder, især
omkring byer, sporadisk og temmelig sjælden . . . . Er måske ikke oprindelig indenlandsk, men forvildet fra dyrkning i tidligere tid<<. Den
er sandsynligvis indført af munkene i middelalderen og oprindelig
dyrket i klosterhaverne, hvorfra den senere har vundet en vis udbre
delse til herregårdenes køkkenhaver. Derom vidner de nu forsvund
ne forekomster ved en række godser i den sydøstlige del af Dan
mark: Hvidkilde, Lerchenborg, Basnæs, Holsteinborg, Christianssæ
de, Skørringe, Engestofte, Krenkerup, Nykøbing F.'s Slotshave, Ham
mershus o.a. Dyrkningen er nok også fortsat i en del præstegårdsha-
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Fig. l. Forekomsten i Danmark af
Tragopogon porrifolius. e nuvæ
ende, O tidligere forekomster.

ver efter reformationen. En række kirkegårdsdiger og -gærder næv
nes således som findesteder: Ryslinge, Svendborg, Tømmerup, Øster
marie, Løgumkloster o.a Derimod har Havrerod næppe været kendt
som »grøntsag« af menigmand, idet planten næppe har kunnet give
et udbytte, som kunne stå mål med den plads, den optog. Først om
kring 1900 er planten gjort til genstand for forædling. (F. eks. sorten
»Mammoth«.)
På en vejkant ved Frejlev (distr. 36) har jeg i sommeren 1967 kon
stateret forvildning fra nutidig dyrkning. I en årrække er den her
blevet dyrket som kontraktafgrøde for et frøfirma med frøeksport til
Frankrig for øje. Artens videre eksistens afhænger først og fremmest
af, om den når til modning inden vejkantens slåning.
Indslæbning synes kun at have fundet sted i et tilfælde, nemlig
ved Nakskov. Siden 1780 er den konstateret med mellemrum og er
senest fundet på den gamle losseplads ved havnen i 1962 og 1965
(L. Ingerslev, Alfr. Hansen). Efter meddelelse fra L. Ingerslev bliver
lossepladsen nu planeret og inddraget til byggegrunde.
Naturaliserede forekomster findes i dag sandsynligvis kun på Born
holm, Christiansø og Frederiksø. Arne Larsen (1956) nævner følgen
de fund fra Bornholm: Rønne flere steder, Kanegårdsskov, Fredens
borg syd for Rønne, Rabekkegård, Stampen, Melsted og Christiansø.
Svend Andersen har fundet den ved Grødby, Helligpeder, hotellet
ved Hammershus og i Moseløkkens granitbrud. De gamle fund fra
Bergsteds flora (1883) er fra Kanegård, Almegård i Knudsker, Skovs
holm i Ibsker, Østermarie Præstegård, Svaneke og Christiansø. Ud
over fundene på Ærteholmene findes den stadigvæk ved Melsted,
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Fig. 2. tv. : Tmgopogon p ratensis, th:. Tragopogon porrifoUus ssp. sati:vus.

Åkirkeby og i Rønnes omegn. Ved Fredensborg og Stampen Strand
står den på klinterne. Anf. Petersen har set den ved Klippeløkkens
granitbrud (1965). Arne Larsen har meddelt mig (1967), at han har
set den i Rønne i mange år, men han mener, at den nu er forsvundet
på grund af byggeri. Når T. porrifolius i svag grad har kunnet natu
ralisere sig på netop Bornholm, kan det skyldes den varme sommer,
der giver planten tid til dens udvikling. I det øvrige land er Havrerod
forsvindende som forvildet plante.
Oplysningerne om de ældre fund stammer fra T.B.U. kartoteket,
hvis 74 angivelser ikke i alle tilfælde er forsynet med nøjagtig be
sked om voksested. Ca. 50 af fundene fra før 1900 og ca. 20 efter
1920, deraf de fleste fra Bornholm, nogle fra Lolland, l fra Falster
samt to fra distrikt 52. På Femø findes den sikkert endnu (L. Kring
i 1920'erne ell. 1930'erne, L. Ingerslev 1947). Henning Thomsen,
Nykøbing F. meddeler mig (1968) »Ved sidste besøg (1957) næsten
lige så almindelig som Tmgopogon pmtensis« . H. Thomsen og E.Wor37

Fig. 3. Havrerodshøst på Lolland

soe har set den ved Maglemer omkring 1955, men mener den nu er
forsvundet p.g.a. vejregulering. J eg har forgæves eftersøgt den ved
Stubbekøbing, hvorfra den er angivet i Kochs Falsterflora 1862, i
1871 (A. Benson), i 1877 (H. F. Poulsen), 1891 (C. H. Ostenfeld) og
1920'erne ell. 30'erne (L. Kring). Nærværende kort-signatur for »tid
ligere forekomst« ved Gråsten bør ligeledes tages med forbehold, da
den har været der fra gammel tid. Første angivelse findes i Phral's :
»Kritische Flora von Schleswig-Holsten« (1890). Alb. Christiansen i:
»Verzeichnis der Pflanzen-Stand-Orte in Schleswig-Holstein» (1913)
omtaler forekomster v. Gråsten som naturaliseret. K. Wiinstedt an
giver i 1922: Vejskrænt ved Gråsten Slot og vejkanter fra Gråsten til
Nybøl. Seneste angivelser fra 1929 : Vejkant ved Gråsten (H. P. Kri
stiansen). Hr. Knutz, Åbenrå, der gennem en årrække har været kendt
med Gråstenegnen og med mellemrum har eftersøgt arten på de an
givne lokaliteter, meddeler mig imidlertid (1968), at han aldrig har
truffet den, og mener, den er forsvundet.
Hybriden Tragopogon por'l"ifolius x pratensis er kendt fra flg. ste
der: Vesterborg (1860), Hvidkilde (1860), Væggerløse (1862), Ørslev
(1873), Fåborg (1879), Lerchenborg (1888). Svend Andersen har
fundet den ved Helligpeder på Bornholm (1936), Arne Larsen ved
Melsted (1956). Denne hybrid er interessant, idet allerede Linne
eksperimentelt fremstillede den. Efter Winge (1945) er hybriden
kraftigere af vækst end forældrene, men i mindre grad frugtbar. F 2 generationen er mere fertil, og der sker bl.a. udspaltning med hen
syn til blomsterfarven.
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Forenin g smeddelelser
N A T U R H I ST O R I S K F O R E N I N G FOR JYLLAN D
Møder og ekskursioner 1968:

5.2. : Møde på Naturhistorisk Museum, Århus. Overjæger J. Bjerg Thomsen vi
ste sin film »Nordatlantens perle - en sommertur til Island«. For et fyldt audi
torium vistes en dejlig film om Islands natur, ledsaget af Bjerg Thomsens lune
og fornøjelige kommentarer, der gjorde aftenen til en af dem, man husker.
15.3.: Møde på Naturhistorisk Museum, Århus. Professor Sv. Dalgaard Mikkel
sen, Landbohøjskolen, holdt foredrag om »Pesticider og faunaen«. De forskellige
pesticidgrupper og deres mulige skadevoldende egenskaber blev gennemgået.
Det var til nogens forundring professorens mening, at en del af den angst, der i
øjeblikket hersker i natmintresserede kredse, er noget overdrevet.
29.4 . : Møde på Naturhistorisk Museum, Århus. Afdelingsleder Th. Andersen,
Charlottenlund, holdt foredrag om »Forurening af ferske vande«. Tilhørerne fik
et billede af den ødelæggelse, forureninger kan forårsage på vore vanclløb.
4.5.: Fuglestemmetur under ledelse af stud. mag. sc. Poul Hansen. Kl. 4 om
morgenen samledes en lille tapper skare ved Friheden, man fulgte en rute langs
Stadion-søerne gennem skoven til Thors Mølle, hvor morgenkaffen ventede. Fug
lene var desværre meget lidt sang-aktive, vel sagtens på grund af den meget la
ve temperatur.
25.5. : Forevisning af Århus bys rensningsanlæg. Som en fortsættelse af mødet
29.4. foreviste afdelingsingeniør Tue Kelstrup rensningsanlægget, og viste hvad
en kommune kan gøre for at hindre forurening af søer og vandløb: 8.6 . : Eftermiddagstur i Rømerhaven. Stadsgartner Asger Kamron og afdelings
gartner Knudsen førte deltagerne gennem Rømerhaven og foreviste og fortalte
om alle de smukke vækster, dette herlige anlæg rummer.
15.-16.6 . : Ekskursion til Thy. På denne todages ekskursion gennemkørtes Thy på
en meget grundig måde. Man besøgte Vitskøl klosterruin og krydderhaven ved
Vitskøl kloster, Bulbjerg med Skarreklit, Hanstholm, Klitmøller (fiskerauktionen
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med hummerbassinerne), lvlorup mølle, Vestervig kirke, en minkfarm og Han
stedreservatet, hvor vi var så helelige at se tt·anerne. Cand. mag. M. Walther tog
sig af det geologiske og erhvervsgeografiske stof, og stud. mag. sc. Poul Hald
Mortensen af turen i Hanstedreservatet Begge ledere havde lagt et stort forbe
redende arbejde, som kom turens deltagere til gode.
30.6. : Generalforsamling og ekskursion. Generalforsamling afholdtes på Søn
derdal kro kl. lO. Bestyrelsen genvalgtes. Som revisor i stedet for lektor Holm,
Gedved, valgtes lærer Sv. E. Jessen, Brabrand. Efter generalforsamlingen afhold
tes den tt·aditionelle ekskursion, der i år gik til Donnerup plantage.
21.9.: Botanisk ekskursion til LilleJing Skov. Fælles med Jydsk Forening for
Naturvidenskab. 25 deltagere var mødt op trods det dårlige vejr. Ekskursionens
leder, lektor Simon Lægaard, førte an på en tur, der begyndte i skovbrynet ved
de dyrkede marker og derefter gik videre gennem løvskov, granplantninger og
skovmose, for til sidst at ende på engen med de gamle tørvegrave. Alt af inter
esse blev på en udmærket måde forevist, og deltagerne fik demonstreret de ka
rakteristiske kendetegn på det fundne materiale.
6.10. : Svampeekskursion sammen med Jydsk Forening for Naturvidenskab. Fru
Karin Toft, Hammel, leelede efterårets svampeekskursion, der denne gang gik til
Fjeld skov. 12 deltagere troelsede den silende regn og nød godt af fru Tofts sto
re viden om svampene. Også denne ekskursion viste, at man med en dygtig le
der kan lære meget nyt og interessant.
10.10. : Møde på Naturhistorisk Museum, Arhus, som gæster hos Botanisk For
ening. Professor, dr. K. H. Rechinger, Wien, talte om »Neue botanische Forseh
ungen in Afghanistan«. 18 tilhørere. Professor Rechinger, der har arbejdet i om
rådet i 30 år og har indsamlet omkring 31000 planter, holdt et meget interessant
foredrag på et let forståeligt tysk om de karakteristiske plantesamfund, der fin
des i Afghanistans bjergområder. Foredraget ledsagedes af en serie meget fine
og meget smukke farvelysbilleder.
15.11. : Møde på Naturhistorisk Museum, Arhus, som gæster hos Dansk Orni
thologisk Forening. For et fyldt auditorium holdt læge L. Ferdinand sit foredrag:
»Ornithologiske oplevelser i Island«. I foredraget fortaltes om en tur til Island i
sommeren 1967, med det formål at sammenligne islandske vadefugles stemme
ytringer med de tilsvarende danske arter. Foredraget ledsagedes af lysbilleder,
film og lydbåncloptagelser.
22.11. : Møde på Naturhistorisk Museum, Arhus, som gæster hos Botanisk For
ening. Aftenens emne var »Draved Kongsmose«, og amanuensis Bertel Hansen
holdt et interessant foredrag om denne sydvestjyske højmose, og om højmoser i
al almindelighed. Tilhørerne fik at høre om mosens tilblivelse, dens opbygning
og dens plantesamfund.
10.12. : Møde på Naturhistorisk Museum, Arhus. Lektor Simon Lægaard holdt
foredrag: » Lyngheden - et kulturlandskab«. Foredragets titel skal forstås derhen,
at en lynghede kun kan bestå, hvis den er under påvirkning af faktorer, der sik
rer en ny tilvækst af lyngen, f.eks. græsning eller lyngslæt, hvis ikke erstattes
lyngen af revling og forskellige buske. Foredraget ledsagedes af instruktive lys
billeder.
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