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Fra redal,·tionen: 

Klimaændringer har i de årtusin
der, der er forløbet siden isens af
smeltning, været årsag til store 
forandringer i vort lands plante
vækst, således som det kan aflæ
ses i tørvelagene i vore moser. 
Disse ændringer er foregået lang
somt og umærkeligt. Helt ander
ledes har de ændringer, der skyl
des menneskelige indgreb, udfol
det sig. Voldsomt og katastrofalt 
hurtigt har plantevæksten skiftet 
karakter. I P. Grøntveds artikel 
om Holmegårels mose illustreres 
disse forhold:  klimaændringernes 
og de menneskelige indgrebs ind
flydelse på plantevækstens udvik
ling. Her skal tilføjes, at det er 
værd at bemærke, at medens vi 
mennesker ingen indflydelse har 
på storklimaets langtidsænclringer, 
er vi alene ansvarlige for de men
neskelige indgreb og deres følger. 
Dette ansvar må vi leve op Lil, 
idet vi må sørge for, at de nød
venelige kulturindgreb får så få 
skadelige følger som vel muligt. 
En forudsætning for en sådan ak
tiv naturforvaltning er avanceret 
biologisk viden - ikke blot hos de 
ansvarlige myndigheder, men i 
befolkningen som helhed. Dertil 
kræves indsats både i biologisk 
forskning og i biologisk undervis
ning, så enhver kan forstå, hvad 
naturforvaltning kan betyde - ik
ke alene for den nulevende be
folkning, men også for vore efter
kommere. E. N. 

Bøger, der ønskes anmeldt i Flora og 

Fauna, og manuskripter til artikler, der 
ønskes optaget i bladet, seneles til redak
tionen. 

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



Holmegårds mose 
En formationsstatistisk undersøgelse i 1935-37 

Af P. Grøntved 
(Næstved} 

INDLEDNING 

Holmegårds mose er beliggende ca. 8 km nordøst for Næstved. 
Den omfatter et areal på 550 ha, og den er en del af et stort mose
drag, der stræld<er sig fra Tybjerglille i nord til Fensmark i syd. Fra 
øst til vest når dette bækken fra Hesede skov til Viborggård ved 
Herlufmagle. 

I oldtiden var denne strækning en stor, lavvandet sø, som blev 
gennemstrømmet af Susåen, og hvis bund dannedes af smeltevands
sand fra »øst-isens« Fakse bugt-stadium. 

Men søen er forlængst tilgroet af mægtige tørvelag med en over
flade, som ligger 30 m over havet. Mosens geologiske forhold (Knud 
Jessen 1924) er undersøgt i forbindelse med de første oldtidsfund, 
som blev gjort her fra den ældre stenalder. 

Ved to bopladser, som hører til Maglemose-kulturperioden, og 
som stammer fra slutningen af den boreale klimaperiode (hassel-fyr
retiden), fandt man følgende lag i rækkefølge fra neden: l. Sand 
(moræne),  2. Lergytje, 3. Sneglegytje, 4. Brun gytje. Derefter fulgte 
oven på dyndlagene 5. Tørv af Phragm-ites og Cladiu:1n, 6. Tørv af 
Phragmites og 7. Elle-sumptørv. 

Igennem disse tørvelag strakte der sig et kulturlag med affald af 
flint og ben samt knoglerester af stenalderjægernes jagthytte. Stør
stedelen af kulturlaget var dog indlejret i gytjelagene, som var afsat 
i åbent vand omkring en holm i søen. Pollenanalyser har fastslået, at 
de nævnte tørvelag er ca. 8000 år gamle. 

Endelig skete der i den påfølgende atlantiske tid og senere det, at 
hele mosen blev overvokset med tørvemos samtidig med en tilsva
rende forsumpning i mange andre moser i Danmark, og moslagene 
er så senere blevet beklædt med mosens nuværende vegetation af 
dværgbuske og birk m.v. I årene 1935-37 foretog jeg en undersøgel
se af plantevæksten i Holmegårds mose sammen med nogle iagtta
gelser over genvæksten af tørvene efter forskellig form for gravning. 
De efterfølgende oplysninger stammer fra disse år, og det har været 
umuligt i enkeltheder at følge de forandringer, der er sket i mosen 
siden dengang. 

Der var da lejlighed til at sammenligne forholdene efter den tra
ditionelle tørvegravning ved håndkraft og den maskinmæssige grav
ning af store, dybe grave, som den var udført under l. verdenskrig. 

Ved en endnu stærkere udnyttelse af mosen under 2. verdenskrig 
har store dele af mosen nu helt skiftet karakter, og kun den vestlige 
del har endnu sit gamle, naturlige præg. Men det kan muligvis have 
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Fig. l. Mosens vigtigste plantesamfund 1937. Skraveringer lodret 
= birkemose, vandret = lyngmose, skrå = tørveeng og dynd
eng. 

sin intersesse i fremtiden at vide noget om, hvordan mosen tidligere 
var. Se kort side 42. 

Der findes i mosen ca. 300 arter af karplanter, men i det følgende 
skal kun omtales de arter, der er forekommet på 1 150 cirkelflader i 
mosens forskellige plantesamfund samt de vigtigste vandplanter i de 
store grave. Mosserne er kun opført som to grupper uden artsbestem
melse, nemlig Sphagnum (Tørvemos) og Bryales (andre mosser). 

For de forskellige mosetyper er der udført bestandsanalyser efter 
Raunkiærs formationsstatistiske metode, hvorved der på hver lokali
tet med en ensartet plantebestand er noteret, hvilke arter der findes 
i 25 cirkelflader a o ,l m 2 o 

For hver mosetype er arternes hyppighed angivet som summen af 
de frekvensprocenter, der er fundet på det undesøgte antal lokalite
ter (5-10 i hver type), da det her er tilstræbt at give et billede af de 
almindelige forhold, ikke af den enkelte lokalitet. De i tabellerne 
1-5 anførte summer af frekvensprocenter stammer altså hver fra 
5-10 lokaliteter eller 125-250 cirkelflader. Resultaterne fra 46 lo
kaliteter samler sig således om 5 typer af plantesamfund, og der er 
lejlighed til ved sammenligning mellem disse at se nærmere på ve
getationens ændring og en vis succession. 

MOSENS KARAKTERPLANTER OG TØRVEGRAVNINGEN 

Lyngen (Calluna vulgaris) dækkede for 30 år siden den overvej
ende del af mosen, og dens mørke farve prægede store dele af area
let, både når man så det på afstand, og når man færdedes i selve 
mosen. Nu er dette ændret, som det kan ses af kortene s. 42-43. Når 
Holmegårds mose har et noget andet præg end de fleste jyske lyng
moser, skyldes det birken, som giver denne mose nogen lighed med 
mange svenske moser. 

42 



Fig. 2. Mosen 1967. Signaturer som i fig. l. Tørvegrave fra 2. 
verdenskrig indtegnet uden opmåling. 

Birkene (Betula pubescens, i mindre grad B. verrucosa og bastar
der) oph·æder nogle steder i sluttet bestand, idet der langs mosens 
nord- og østside findes en temmelig bred bræmme af birkeskov med 
Molinia-bund, og spredt i terrænet er der mange større eller mindre 
grupper og småskove med birk som eneste træart af betydning. En
delig findes birken i stigende grad spredt rundt i lyngterrænet over 
hele mosen. Dens frø spredes hvert år i store mængder, og de spirer 
villigt i den sure jord overalt undtagen på den mest tørre bund. 

På lyngfladerne forliges de unge træer godt med lyngen i begyn
delsen; men efterhånden som træerne vokser mere og mere i højden, 
og kronerne fra nabotræerne når sammen, bliver løvtaget for tæt og 
skyggen for stærk for lyngen. Man ser da, hvorledes den dør bort 
inde i skyggen fra træerne og her erstattes af Molinia. 

Blåtop (M o lin i a coerulea) var den dominerende plante i de tørve
enge, der tidligere fandtes rundt i mosen, men nu er næsten forsvun
det. M olinia findes stadig som fremherskende art i birkeskovenes 
bund, ja selv i lyngterrænet står den hist og her. 

Tørvemos- (Sphagnum-)arterne er pionererne ved genvæksten ef
ter tørvegravningen i ringe dybde, hvor jorden er vanddrukken, sur 
og næringsfattig, som den er i lyngmosen. Sphagnum er grundele
mentet i den oligotrofe »røde tørv<<. 

Inden omtalen af de forskellige plantesamfund og mosetyper hver 
for sig må der gøres opmærksom på, at disse er »halvkulturformatio
ner« ,  der er opstået som følge af menneskets virksomhed, og for
skydningen imellem de forskellige formationer tid efter anden er en 
følge af tørvegravningen, som fra gammel tid har fundet sted i mo
sen. Af den oprindelige overflade findes nu næppe andet end de 
smalle bælter, der benyttes som veje, og så måske et bælte med 
særlig tyndt tørvelag langs nord- og østsiden, som er bevokset med 
birke-højskov. 
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Den største del af lyngterrænet er afgravet to gange, og nogle 
steder er der gravet tre gange. Ved den almindelige »gammeldags« 
tørvegravning har man med spaden opgravet tørven i ca. 1 ,5 m dyb
de, og det er sket på den måde, at man har gravet »bænke« og be
gyndt med at fjerne lyngskjolden, som er blevet kastet ned i forrige 
grav, hvor den er lagt som en vold imod grænsen til den nye grav. 

Mens man gravede den nye »bænk« op nede i bunden, beskyttede 
volden sammen med den yderste kant, som blev levnet i den nye 
afdeling, imod vandets indtrængen; men i det meste af året stod der 
blankt vand i de yngre grave. De nævnte volde ragede dog oftest op 
over vandoverfladen, og lyngen holdt sig gerne i live her. Derfor fik 
man efter denne form for afgravning et system af højere striber, der 
var beklædt med Lyng, og lavere, sumpede striber, som efterhånden 
blev bevokset ved tilgroning ud fra lyngbælterne. Denne form for 
tørvegravning er nu helt gået af brug, men den blev praktiseret ind
til og under 2. verdenskrig. 

Det er værd at lægge mærke til, at man ved denne fremgangsmå
de kun fjernede en del af tørvelaget og ikke kom ned i bunden af mo
sen, selv om man nåede igennem den »røde« mostørv og kom ned i 
den underliggende sorte kærtørv, som stammer fra søens oprindelige 
tilgroning. Derfor er vandet i disse grave udpræget surt, og i tilgro
ningsbælterne er pH i tørven omkring 4 (10 prøver viste pH 3,8-4,5). 
Desuden er jorden her meget fattig på fosfor og kalium, og der er 
kun basis for en meget beskeden plantevækst. 

Under de to verdenskrige anvendte man imidlertid også en anden 
fremgangsmåde, idet man ved maskinkraft opgravede hele tørve
massen lige til mosens bund. Derved opstod der store og dybe tør
vegrave, der nu findes i mosen som komplekser af regelmæssigt for
mede søer. Herved nåede man så dybt ned, at sneglegytjen i bunden 
kan mærkes på, at vandet i disse grave er alkalisk. 

Her findes altså gunstigere vækstforhold, og langs randen og et godt 
stykke ud i de store grave fra l. verdenskrig findes der flere steder 
smukke og frodige rm·sumpe, som i de ældste af gravene ved tilgro
ning er gået over i dyndenge og senere vil blive til tørveenge (græs
moser) .  Vandet, som periodisk oversvømmer dyndengene og står i 
tørveengenes lavninger, har også alkalisk reaktion. 

PLANTESAMFUND OG. MOSETYPER 

I dette afsnit vil der blive anvendt nogle betegnelser, som kort 
skal foridares her. 

Det biologiske spektrum er baseret på Raunkiærske livsformer, som har følgende 
betydning (Raunkiær 1950) :  
F = fanerofyter = træagtige planter. 
H = hemikryptofyter = jordskorpeplanter (rosetplanter) . 
HH = hydro- og helofyter = vand- og sumpplanter. 
G = geofyter = jordplanter. 
Ch = chamæfyter = jonlf1adeplanter. 
Th = therofyter = enårige planter, der overvintrer som frø eller små rosetplanter. 
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Johs. Iversens hygrobie- og hydrotyper (Johs. Iversen 1936) : 
Polyhygrobier = meget fugtighedskrævende arter. 
Euryhygrobier = arter, der vokser både på fugtig og tør bund, men dog har for

kærlighed for fugtige forhold. 
Telmatofyter (sumpplanter) = arter, hvis lysskud er tilpasset til atmosfærisk luft, 

og som har gennemluftningsvæv. 
Hygrofyter = arter, hvis skud hurtigt falder sammen ved vandmangel. 
Mesofyter = arter, der ret hurtigt bliver slappe ved vandmangel. 
Hemixerofyter = arter med et ret svagt udviklet rodsystem, men xeromorfe skud 

(kraftigt styrkevæv, evt. kødede eller filtede skud). Skuddene visner snart, hvis 
vandoptagelsen afbrydes. 

l. Oligotrofe samfund 

A. G e n v æ k s t e n i t ø r v e g r a v e n e 
Det er omtalt, at regenerationen af tørv i de små grave sker under 

forhold, hvor kun meget nøjsomme plantearter kan betyde noget. 
Her har man før afgravningen oftest lyngmose på sphagnumbund, 
og i de nye grave vil der i de første år stå vand imellem lyngtørv
voldene. Mens lyngvegetationen klarer sig i de høje bælter, vil den 
ikke kunne vokse ud i de lave striber, før bunden er højnet noget 
ved tilgroning eller udflydning. 

Tilgroningen sker nu i almindelighed på den måde, at der fra de 
høje bælter vokser Sphagnum. ud, som danner en hængesæk; derefter 
kommer en række andre arter til som Eriophorun1.-arterne, Cm·ex la
siocarpa, Oxycoccus, Rynchospom alba og Drosem-arter m.fl. I van
det svømmer i nogle tilfælde Utricularia-arter, Lemna minor og My
riophyllwn verticillatum. Allerede i de første tilgroningsstadier kan 
flere Cm·ex-arter begynde at optræde sammen med Agrostis canina 

Fig. 3. Empetrum.-Erica-lyngmose. 
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Tabeli 
Plantevæksten i tørvegrave, 16 lokaliteter 

Frekvenssum 

Livsform 8 yngre 8 ældre 
tørvegrave tørvegrave 

Agrostis cani.na (Hunde-Hvene) H 52 168 
Agrostis stolanifem (Krybende Hvene) H 4 
Andromeda polifolia (Rosmarinlyng) C h 4 
Betula sp. (Birk) F 8 136 
Calamagrostis eanescens (Eng-Rørhvene) G 8 12 
Calluna vulgaris (Hedelyng) C h 32 284 
Cardamine pratensis (Engkarse) H 8 4 
Carex eanescens (Kortkapslet Star) H 4 
Carex echinata (Stjerneakset Star) H 20 
Carex elata (Stiv Star) H 32 
Carex goodenoughii (Alm. Star) G 4 8 

Carex lasiocarpa (Tråd-Star) HH 108 160 
Carex lepidocarpa (Krognæb-Star) H 8 
Carex panicea (Hirse-Star) G 4 
Carex panicttlata (Top-Star) H 4 
Carex pseudocyperus (Knippe-Star) HH 40 
Carex rostrata (Tosnablet Star) HH 56 4 
Carex vesical'ia (Blære-Star) HH 12 8 
Carex sp. (Star) H 20 
Cirsium palustre (Kær-Tidsel) H 4 72 

Drosera intermedia (Liden Soldug) H 4 4 

Drosera rotundifolia (Rundbl. Soldug) H 40 276 

Empetrum nigrmn (Rævling) C h 36 
Epilobium palustre (Kær-Dueurt) H 4 12 

Erica tetralix (Klokkelyng) C h 12 264 
Eriophorum angustifolium (Smalbl. Kæruld) G 732 488 

Eriophor-mn vagi.natum (Tue-Kæruld) H 160 400 

Galium palustre (Kær-Snerre) H 8 8 

Hieracium pilosella (Håret Høgeurt) H 4 
Hydrocotyle vulgaris (Vandnavle) H 12 4 
hmcus articulatus (Glans-Siv) H 12 
luncus bulbosus (Liden Siv) H 76 
ltmcus conglomeratus (Knop-Siv) H 8 
ltmcus eff·usus (Lyse-siv) H 24 4 
Juncus fuscoater (Sod-Siv) H 44 
Luzula multiflora (Mangebl. Frytle) H 4 
Lycoptts europaeus (Sværtevæld) HH 4 
Menyanthes trifoliata (Bukkeblad) HH 4 
Malinia coerulea (Blåtop) H 116 408 
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Oxycoccus quadripetolus (Tranebær) C h 104 20S 
Peucedanrtm palustre (Kær-Svovlrod) H 16 s 
Potentilla erecta (Opret Potentil) H 4 96 
Potentilla palust1·is (Kragefocl) HH 16 24 
Rhynchospora. alba (Hvid Næbfrø) H 2S 4S 
Rubus idaeus (Hindbær) H 4 
Rwnex acetosa (Alm. Syre) 1-1 4 
Ru.mex acetosella (Rødknæ) G s 
Salix cinerea (Grå Pil) F 12 92 
Salix repens (Krybende Pil) F 20 32 
Typha angust-ifolia (Smalbl. Dunhammer) HH 32 
Typha Iatifalia (Bredbl. Dunhammer) HH 12 
Utricularia minor (Liden Blærerod) HH 4 
Viola palustris (Eng-Viol) H 12 72 

Artstal 43 3S 
Frekvenssum 1920 3396 

Biologisk spektrum 

Ofo F (fanerofyter) 2,1 7,7 
Of o H (hemikryptofyter) 36,7 47,7 
Ofo HH (hydro- og helofyter) 14,6 6,0 
Of o G (geofyter) 3S,9 15,2 
Of o Ch (chamæfyter) 7,7 23,4 

og Juncus bulbosus, og i de høje bælter indfinder birken sig også 
snart. Eriophorum vagi.natum breder sig efterhånden i de lave bæl
ter, og den kan på nogle lokaliteter farve mosen helt hvid i for
sommeren. Derefter kommer M olinia, som i forvejen ofte vokser i 
lyngbælterne, og nu bliver den vanddrukne sump meget tuet. Ende
lig har lyngbælterne en tendens til at blive stadig bredere, og i de 
fleste tilfælde får man i løbet af 20-25 år en lyngmose med Molinia
og Eriophorum vaginatum-bælter og Sphagnum imellem tuerne. Se
nere vokser lyngen ud på Eriophorwn-tuerne. 

Allevegne i denne mosetype vokser Bettda ret frodigt i begge 
slags bælter, og mens mosen i første omgang erobres af lyngen, vil 
denne vistnok i de fleste tilfælde efterhånden blive fortrængt af bir
keskoven med Malinia i bunden. Almindelig her er også Myrica, som 
navnlig findes i MoUnia-bælterne. Den holder sig godt i birkesko
ven, hvor den bliver meterhøj , men noget ranglet. 

Tabel l omfatter plantevæksten i 8 yngre tørvegrave, som er dan
net 3-5 år inden undersøgelsen (1 .  talkolonne) samt 8 grave, der er 
4-8 år ældre end gravene i kolonne l, men findes i de samme kom
plekser af grave. Som det fremgår af det biologiske spektrum, er he
mikryptofyter og geofyter de vigtigste livsformer i de yngre grave. 
I halvdelen af disse dominerer geofyterne, især repræsenteret ved 
Eriophorum angustifoliwn, i en grav er hydro-helofyterne mest frem-
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Fig. 4. Et par >>årgange« af ca. 20 år gamle grave med genvækst. 

trædende (især Ca.rex lasioca.rpa), og i de øvrige er hemikryptofyter
ne toneangivende. I de ældre grave dominerer hemikryptofyterne, 
men i et par tilfælde trænges de af chamæfyterne (lyngordenen) og 
hydra-helofyterne (C ar ex lasioca.rpa). 

Af hygrobietyperne er polyhygrobierne helt dominerende i de 
yngre grave, og de er også mest fremtrædende i de ældre, især re
præsenteret ved Eriophorum-arterne og Ca.rex la.siocarpa. Men i de 
ældre grave gør også euryhygrobierne sig gældende, navnlig kende
tegnet ved Molinia. For de to grupper af mosser har frekvenssum
merne været således : 

Sphagnum 

B ryales 

B. L y n g m o s e n 

Yngre grave 
564 
24 

Ældre grave 
544 

66 

Denne type indtog tidligere den største del af mosens areal, men 
findes nu kun i større omfang i den vestlige del. J orden er her stærkt 
sur (pH ca. 4). Oprindelig er Ca.llu11a-Sphagnum-mosen opstået på et 
eller andet tidspunkt efter forsumpningen i den atlantiske ldimaperi
ode, og dens regeneration efter den mindre dybe tørvegravning er 
tidligere omtalt. Lyngen kan findes udbredt som toneangivende art 
såvel i lave og sumpede dele af mosen, hvor Sphagnum er i livlig 
vækst, som også i de højeste og mest tørre partier, hvor Sphagnum 
er trængt stærkt tilbage, eller hvor det er erstattet af andre mosser og 
rensdyrlav (Cladonia), som tilfældet er, hvor afvandingen på grund 
af dyb tørvegravning er stærkest. I de lidt højere dele af lyngterræ-
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Fig. 5. Birkeopvækst i lyngmosen. 

net er mosen stærkt tuet, og imellem lyngtuerne vokser Malinia og 
Eriopho1'wn angustifoliu.m. 

Af andre betydende arter kan nævnes EJ"ica, EmpetJ"mn, E1'iopho-
1'Win vaginatum, Oxycoccus, og man finder også hyppigt Andmmeda 
og Potentilla erecta samt adskillige andre, som det fremgår af tabel 2. 

Birk findes talrigt indstrøet rundt i lyngmosen, og det er ganske 
tydeligt, at birkeskoven her er lyngvegetationens afløser. At lyng ef
terhånden bliver fortrængt af birk ses både i udkanten af de store 
birkebevoksninger, i småkrattene og under enkelte store træer. Her 
optager Malinia efterhånden pladsen i træernes skygge. 

Chamæfyterne er den dominerende livsform på alle de 10 lyng
lokaliteter, som er repræsenteret i tabel 2. Hemikryptofyterne er dog 
ret fremtrædende i 3 tilfælde (det drejer sig især om arter som EJ"io
phorwn vaginattnn, Molin·ia og Potentilla eJ"ecta). Fanerofyterne er 
Betu.la og My1'ica. Geofyterne er kun repræsenteret ved Eriophorum 
angust-ifoliu?n. 

Blandt hydrotyperne dominerer hemixerofyterne helt i lyngmosen, 
hvor ernæringsforholdene er meget tarvelige. Dog spiller telmatofy
terne (især E1'iopho1'wn-arterne) også en rolle på nogle lidt fugtige 
lokaliteter. Blandt mesofyterne er der især grund til at nævne Poten
tilla erecta. Frekvenssummerne er for Sphagnum 212, for Bryales 
608 og for Gladania 124. 

C. B i r k e m o s e n 
Her er tale om en birkeskov på tidligere lyngmose. Jorden er ud

præget sur, idet pH er omkring 4,5. Trævæksten består næsten 
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Tabel 2 

Plantevæksten i lyngmosen, 10 lokaliteter 

Livsform Frekvenssum 

Andromeda polifolia (Rosmarinlyng) Ch 152 
Betula sp. (Birk) F 132 
CaZZ.u11a ·vulgaris (Hedelyng) Ch 992 
Carex lasiocarpa (Tråd-Star) HH 4 
Dmsera mtundi.folia (Rundbl. Soldug) H 12 
Erica tetraUx (Klokkelyng) Ch 396 
Empetmm ll'igrum. (Rævling) Ch 324 
Erioplwrwn angustifoli.u.m (Smalbl. Kæruld) G 340 
Erioplwrum vaginatttm (Tue-Kæruld) H 412 
Malinia coerulea (Blåtop) H 248 
Myrica gale (Pors) F 44 
Oxycoccus quadripetaltls (Tranebær) Ch 184 
Pinguieula vulgaris (Vibefedt) H 4 
Potentilla ereeta (Opret Potentil) H 124 
Rynchospora alba (Hvid Næbfrø) H 4 
Salix repens (Krybende Pil) F 24 
Seirpus eaespitosus s.!. (Tue-Kogleaks) H 40 
Sueeisa pratensis (Djævelsbid) H 4 
Vaeeinium uliginosum (Mose-Bølle) F 8 
Viola palustris (Eng-Viol) H 4 

Artstal 
Frekvenssum 

Biologisk spektr·um 
0/o F (fanerofyter) 
0/o H (hemihyptofyter) 
0/o HH (hydra- og helofyter) 
0/o G (geofyter) 
0/o Ch (chamæfyter) 

20 
3452 

6,0 
24,5 

0,3 
9,8 

59,4 

udelukkende af birk (begge arter og bastarder). Enkelte andre træ
arter kan dog også forekomme, således Frangula, Populus trenw.la 
o.a. Af buske forekommer Rubus idaeus og Myrica, af dværgbuske 
Calluna og enkelte andre, der står i lysninger og i skovens udkanter. 
Bundfloraen domineres helt af M olinia coerulea, som på 5 lokaliteter 
optræder med frekvensprocenten 100. Af andre græsser kan nævnes 
Deschampsia flexuosa og Calamagrostis canescens. 

Blandt livsformerne er hemikryptofyterne helt dominerende i skov
bunden, først og fremmest på grund af Malinias overvægt. Af sam
me grund er euryhygrobierne også mest fremtrædende blandt hy
drotyperne her. 
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Tabel 3 
Plantevæksten i birkemosen, 5 lokalitete1 

Livsform Frekvenssum 

Baldingera anmdinacea (Rørgræs) HH 4 
Betula sp. (Birk) F 8 
Calamag1'0stis eanescens (Eng-Rørhvene) G 20 
CaZZ.una vulgaris (Hedelyng) C h 20 
Deschampsia flexuosa (Bølget Bunke) H 32 
Dryopteris thelypteris (Kær-Mangeløv) G 4 
Empetru.m nigrum (Rævling) C h 4 
Erica tetralix (Klokkelyng) C h 4 
Frangula alnus (Tørstetræ) F 36 
Fraxinus excelsior (Ask) F 4 
MoUnia coerulea (Blåtop) H 500 
Myrica gale (Pors) F 60 

Peucedm1um paltistre (Kær-Svovlrod) H 8 
Populus tremula (Bævreasp) F 24 
Potentilla erecta (Opret Potentil) H 20 
Quercus robur (Stilk-Eg) F 8 
Rubus idaeus (Hindbær) H 48 
Scutellaria galerietdata (Skjolddrager) H 8 

Artstal 18 
Frekvenssum 812 

Biologisk spektrum 
Ofo F (fanerofyter) 17,2 
Ofo H (hemikryptofyter) 75,9 
Ofo HH (hydro- og helofyter) 0,5 
Ofo G (geofyter) 3,0 
Ofo Ch ( chamæfyter) 3,4 

2. Eu.trofe samfu.nd 
Den oprindelige tilgroning af ursøen, som Holmegårds mose skyl

der sin oprindelse, blev kvalt ved forsumpning, da mosen blev over
vokset af tørvemos. Men i det sidste halve hundrede år har man ved 
maskinel tørvegravning dannet store og dybe grave, der når helt ned 
til mosens bund. Her står der vand med alkalisk reaktion til planter
nes rådighed, fordi man er kommet i kontakt med den kalkrige gytje 
fra den oprindelige søbund. De store tørvegraves vand er også mere 
næringsrigt end vandet fra sphagnumtørven i lyngmosen. 

På vandet flyder blade af Nu.phar, Nymphaea, Potamogeton na
tans o .fl. Langs randen af gravene og et stykke ud i det åbne vand 
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Tabel 4 

Plantevæksten i dyndengen, 5 lokaliteter 

Livsform Frekvenssum 

Agrostis can.ina. (Hunde-Hvene) H 4 
Agrostis stolanifem (Krybende Hvene) H 12 
Carex diandra (Trindstænglet Star) H 4 
Carex elata. (Stiv Star) H 152 
Ca.rex goodenoughii (Alm. Star) G 48 
Carex lasioca.rpa (Tråd-Star) HH 336 

Ca.rex lepidocarpa (Krognæb-Star) H 16 

Carex panicea (Hirse-Star) G 200 
Carex pulehel/a (Dværg-Star) H 256 
Carex rostrata (Tosnablet Star) HH 12 
Cladium marisetiS (Avneknippe) HH 4 
Equisetum fluviatile (Dynd-Padderokke) HH 188 
E1·iophorum angustifolium (Smalbl. Kæruld) G 284 
Gali.t11n palustre (Kær-Snerre) H 36 
Hydrocotyle vulgaris (Vandnavle) H 100 
Juncus articulatus (Glans-Siv) H 84 
Lysimachia thyrsiflora (Dusk-Fredløs) HH 48 
Lysimacllia vulgaris (Alm.Fredløs) H 4 
Mentlw aquatica. (Vand-Mynte) H 4 
Menyanthes trifoliata (Bukkeblad) HH 20 
Malinia coerulea (Blåtop) H 116 
Phragmites communis (Tagrør) HH 12 
Potentilla palustris (Kragefod) HH 4 
Salix mpens (Krybende Pil) F 20 
Scutellaria. galerietdata (Skjolddrager) H 8 
Seirpus caespitosus s.l. (Tue-Kogleaks) H 4 

Artstal 26 
Frekvenssum 1976 

Biologisk spektrum 
0/o F (fanerofyter) 1,0 
0/o H (hemikryptofyter) 44,0 
Ofo HH (hydra- og helofyter) 28,1 
0/o G (geofyter) 26,9 

har man rørsumpe, hvor Phmgmites dominerer, men hvor Typha.-ar
terne og Seirpus lacHStris også pletvis kan være fremtrædende. 

Af mindre betydende planter kan nævnes Sparganiwn-arter, Siwn 
lat-ifolium, Lythnnn, Equisetum. flttviatile, Eupatorium, Cladium, 
Menyanthes og en række Carex-arter (C. panicula.ta., C. infla.ta o.fl .) .  
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Fig. 6. Birkemose med Empetrll'ln og Vacci11i11m. 11liginosum. 

Ved tilgroning af disse grave dannes der successivt dyndenge og tør
veenge. 

A. D y n d e n g e n 
Jordbunden er her ret næringsrigt dynd, dannet af rester af rør

sumpens planter samt dynd fra oversvømmelser. Dyndengen er op
stået, hvor tilgroningen af de dybe grave er nået så vidt, at de høje 
rørsump-planter kommer til at lide af vandmangel. Her vokser nok 
en del af de egentlige rørsump-planter, men de dominerende planter 
er nu blevet en række Carex-arter. 

Dyndengen er oversvømmet om vinteren og er også om sommeren 
fugtig nær op imod jordoverfladen. Birk og Sphagnum. mangler her. 

Blandt dyndengens livsformer dominerer hemikryptofyterne på 3 
af de 5 lokaliteter, og de er fremtrædende i alle tilfælde; geofyterne 
(især Eriophonnn angusUfolium og Ca.rex panicea) dominerer på en 
lokalitet og hydro-helofyter (navnlig Ca.rex lasiocarpa) på en anden. 

Af hygrobietyperne er polyhygrobierne helt dominerende på alle 
lokaliteterne, men der findes et tydeligt indslag af euryhygrobier i 
et par tilfælde. 

B. T ø r v e e n g e n 
Denne mosetype er dannet efter den dybe tørvegravning, når de 

indledende plantesamfund (rørsump og dyndeng) har højnet bun
den, så at jorden er blevet mere tør, og luften har fået adgang. Her
ved er dannet et tørvelag, som er i begyndende formuldning. 

At tørveengen ikke opstår almindeligt efter tørvegravning i ringe 
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TabelS 
Plantevæksten i tørveengen, 10 lokaliteter 

Livsform Frekvenssum 

Agrostis canina (Hunde-Hvene) H 11 2 

Anthoxanthwn odoratwn (Gulaks) H 4 

Betula sp. (Birk) F 180 

Bri.za media (Hjertegræs) H 8 

Calamag1'0stis eanescens (Eng-Rørhvene) G 20 

Call-una vulgaris (Hedelyng) C h 64 

Carex echinata (Stjerneakset Star) H 4 

Carex lasiocarpa (Tråd-Star) HH 9 2  

Carex lepidocarpa (Krognæb-Star) H 36 

Carex panicea (Hirse-Star) G 360 

Ca.rex pulchella (Dværg-Star) H 3 2  

C(trex puUcaris (Loppe-Star) H 28 

Ca.rex vesicaria (Blære-Star) HH 8 

Girsimn palustre (Kær-Tidsel) H 64 
Deschampsia caespitosa (Mose-Bunke) H 4 
Deschampsia flexuosa (Bølget Bunke) H 1 2  
Drosera. rotundifoUa (Rundbl. Soldug) H 16 
Empetrum nignnn (Rævling) C h 4 
Epipactis palustris (Sump-Hullæbe) G 4 
Equisetum fluviatile (Dynd-Padderokke) HH 104 
Erica tetraUx (Klokkelyng) C h 288 
Erioplwrum alpinum (Liden Kæruld) G 64 
Eriophomm angustifolium (Smalbl. Kæruld) G 500 
Eriophomm vaginatum (Tue-Kæruld) H 4 
Festuca 1'llhra. (Rød Svingel) H 4 
Filipenelula ttlmaria (Alm. Mjødurt) H 8 
GaUum palttstre (Kær-Snerre) H 5 2  
Galium ttliginosmn (Sump-Snerre) H 148 
Hydrocotyle vulgaris (Vandnavle) H 68 
Hypericum perforatum (Prikket Perikum) H 4 
U.num catharticum (Vild Hør) T h 68 
Lttzula campestris (Mark-Frytle) H 8 
Lycopus europaeus (Sværtevæld) HH 8 
Lysimachia thyrsiflora. (Dusk-Fredløs) HH 28 
Ment/w. aquatica (Vand-Mynte) I-I 8 
Menyanthes trifoUata (Bukkeblad) HH 16 
MoUnia coel'ulea (Blåtop) H 1000 

Myrica gale (Pors) F 9 2  

Oxycoccus quaclripetalus (Tranebær) C h 56 

Parnassia palustris (Leverurt) H 8 

Peucedanum palustre (Kær-Svovlrod) H 3 2  
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Pi.nguieula vulgaris (Vibefedt) H 12 
Polygala vrtlgare (Alm. Mælkurt) H 8 
Potentilla ereeta (Opret Potentil) H 648 
Potentilla palustris (Kragefod) HH 80 
Pnmella vulgaris (BruneUe) H 16 
Rumex aeetosa (Alm. Syre) H 12 
Salix repens (Krybende Pil) F 224 
Seutellaria galerierdata (Skjolddrager) H 16 
Siegli11gia deeumbens (Tandbælg) H 48 
Sueeisa pratensis (Djævelsbid) H 136 
Valeriana dioiea (Tvebo Baldrian) H 24 
Viola palustris (Eng-Viol) H 132 

Artstal 53 
Frekvenssum 4976 

Biologisk spektrum 
Ofo F (fanerofyter) 10,0 
O/o H (hemikryptofyter) 54,5 
Ofo HH (hydro- og helofyter) 6,8 
O/o G (geofyter) 19,0 
Ofo Ch ( chamæfyter) 8,3 
Ofo Th ( therofyter) 1,4 

dybde skyldes i første række den sure reaktion og det næringsfattige 
vand i Sphagnum.-tørven, som begunstiger lyngen i konkurrencen. I 
tørveengene i Holmegårds mose er pH i næsten alle tilfælde større 
end 6 (6,3 i gennemsnit af 10 prøver). 

Mosens tørveenge, som de var for 30 år siden, er blevet sørgeligt 
ødelagt af den stærke brug til brændsel under 2. verdenskrig, og be
skrivelsen her såvel som artslisten fra de 10 lokaliteter i tabel 5 refe
rerer til forholdene, som de var i 1930-erne. Tørveengene udgjorde 
dengang en forholdsvis ringe del af mosens areal, men der var tale 
om det artsrigeste af alle plantesamfundene. Malinia var langt den 
vigtigste planteart i mosens tørveenge som helhed, men mange an
dre var dog med til at præge disse, således Cm·ex pani.cea, Eriopho
rum. angustifoliunL, Potentilla e·recta, Er-ica, Salix repe11s, Agrostis ca
nina, Galitun uliginosum, Sueeisa pratensis o.fl .  Betula og Myrica 
forekommer pletvis, men Sphagnum. træffes ikke under normale for
hold. 

Af livsformerne dominerer hemikryptofyterne i tørveengene. I et 
par tilfælde gør geofyterne sig også stærkt gældende (Cm·ex panicea 
og Eriophonun angustifoliu:m.), og på en lokalitet er chamæfyterne 
(Erica og Oxycoccus) fremtrædende. 

Af hydrotyperne er de vigtigste mesofyterne og hemixerofyterne 
samt overgange mellem disse, selv om der også findes en del telma-
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Fig. 7. Birkemose med Molinia. 

tofyter og hygrofyter. Frekvenssummerne er for Sphagnum 60 og for 
Bryales 324. 

En overgang fra tørveeng til Sphagn:wn-mose kunne for 30 år si
den studeres på enkelte særlig fugtige steder, hvor tørvernosset van
drede ind, fulgt af Oxycoccus, Drosera mtundifolia, Calluna o.a. Det 
var en gentagelse af den oprindelige forsumpning af mosen. 

Denne lette gennemgang af de mest karakteristiske plantesam
fund i Holmegårds mose, som de engang var, må slutte med en be
klagelse af, at store områder af smukke lyngpartier og tørveenge er 
forsvundet eller forandret til ukendelighed som følge af den inten
sive tørvegravning under 2. verdenskrig. Kun i mosens sydvestlige 
del findes der endnu en større flade, hvor lyng og tørvemos stadig 
præger billedet, og hvor der findes et stort antal af grydeformede 
fordybninger med en karakteristisk sumpet bund. Her er Sphagnum 
stadig i stærk vækst, mens birken langsomt vandrer ind og etablerer 
sig mellem lyngtuerne. 
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Vegetationen på Fjandø i Nissum Fjord 

Af E. Worsøe 
(Værum, Randers) 

Fjandø i den sydlige del af Nissum Fjord er en 35 ha stor marin 
forlandsdannelse bestående af et system af indtil 4 m høje strandvol
de, der omkranser det meste af øen som et dige. I øens indre er der 
fem lige så høje volde, der er næsten paralelle med nordkysten og to, 
der er paralelle med østkysten. Hvor der på vestkysten er nedbryd
ning, består strandvolden af vekslende lag af sand, mindre sten og 
humus. Mellem strandvoldene og kysten på øens nordlige og sydlige 
side findes en lav, til dels fugtig, bevokset bræmme på 10-25 m 
bredde, der på nordsiden har fast sandbund og på sydsiden en bund 
af leragtigt dynd. Mod sydvest er der en krumoddedannelse, hvis 
sand er overlejret af dynd. Øens nordøsthjørne er trukket ud til en 
lang, lige, kun delvis bevokset sandodde. 

Mellem de gamle strandvolde i øens indre er der fugtige lavnin
ger med begrænset tørvedannelse. De fleste er hedekær, en enkelt 
med et tykkere tørvelag kan måske kaldes mose. Denne lavning står 
under vand i forsommeren (Pedersen & Jensen 1956). Øen har et 

(Jkolling; 

Fig. l. Nr. Fjand-halvøen og Fjandø. 
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grundvandspejl 1-2 m over dagligt vande, hvorved lavningernes 
bund bliver våd. Grundvandet er årsag til en vældagtig zone ved 
strandvoldsfoden i det meste af øens omkreds. Saltholdigheden i 
fjorden er faldet efter oprettelsen af Torsminde sluse i 1931 til om
kring 10 °/0 0 (Bagge 1968) .  

Øen er uden spor af menneskelig bebyggelse. Den anvendes for 
tiden til græsgang for et begrænset antal får, som ikke påvirker ve
getationen synderligt. Tidligere har græsningen i perioder været me
re intens (Bøcher 1938). På øen findes en lille muldvarpebestand, og 
mange fugle yngler der. Det er påfaldende, at der ikke er opvækst 
af træer og buske udover de nævnte pilearter, som ikke bærer spor 
af dyrebid. Græsningen har næppe hindret tilgroning med krat og 
skov, øen har formodentlig aldrig været skovbevokset. 

Strandvoldene er tørre og dækket af hede, der nogle steder er domineret af 
Call·una vulgaris (Hedelyng) andre af Nardus st·ricta (Katteskæg). Vegetationen er 
ikke helt sluttet overalt og består iøvrigt af Achillea millefolia (Alm. Røllike), 
Aira praecox (Tidlig Dværgbunke), Ammophila arenaria (Hjelme), Anthoxantum 
odarattun (Vellugtende Gulaks), Anneria vulgaris (Engelskgræs), Bromus mollis 
(Blød Hejre), Campanula rotund·ifol-ia (Blåklokke), Ca.rex arenaria (Sand-Star), C. 
leporina (Hare-Star), Cerasti.um caespitosum (Alm. Hønsetarm), Cirsium vulgare 
(Horse-Tidsel), Deschampsia flexuosa (Bølget Bunke), Dianthus deltaides (Bak
ke-Nellike), Empetrum n igrrun (Rævling), Festuca otJina (Fåre-Svingel), Galium 
veru.m (Gul Snerre), Genista anglica (EngelskVisse), Geranhnn malle (Blød Stor

kenæb),Hieracium umbellatum (Smalbladet Høgeurt), Holcus lanatus (Krybende 
Hestegræs), Myosotis versicolor (Forskelligfarvet Forglemmigej), Plantago lance
olata (Lancetbladet Vejbred), Polypodium vulgare (Engelsød), Potentilla erecta 
(Tormentil), Rumex acetocella (Rødknæ), R. acetosa (Alm. Syre), Rhinanthus mi
nor (Liden Skjaller), Thy·mus serpyllum (Smalbladet Timian), Veronica aruensis 
(Mark Ærenpris), V. officinalis (Læge-Æ.), V·icia angustifolia (Smalbladet Vikke) 
og Viola. arvensis (Ager-Stedmoderblomst). 

I den vælclagtige zone langs strandskræntens fod finder man en del arter, af 
hvilke nogle kan danne små, rene bestande: Agrostis stolanifem (Krybe-Hvene), 
Cm·ex n igra (Alm. Star), C. rostmta (Næb-Star), Cirsimn palustre (Kær-Tidsel), 
Calamagrostis eanescens (Eng-Rørhvene), Epilobium palustre (Kær-Dueurt), Equi
setu.·m palustre (Kær-Padderokke), Galium palustre (Kær-Snerre), G. uliginosum 
(Sump-S.), Heleocharis palustris (Alm. Sumpstrå), Hypoclweris mdicata (Alm. 
Kongepen), J-uncus anceps (Sort Siv), J. articulatus (Glanskapslet Siv), Lycopus 
europaetts (Sværtevæld), Mat·ricaria suaueolens (Skive-Kamille), Mentha aquatica 

(Vand-Mynte), Montia fontana. ssp. fontana (Stor Vandarve), Myosotis palustris 
(Eng-Forglemmigej), Phragmites communis (Tagrør), Polygomun amphibimn 
(Vand-Pileurt), P. nodosum (Knudet P.), Ranunculus repens (Lav Ranunkel), Ro
ri.ppa islandica. (Kær-Guldkarse), Stellaria media (Fuglegræs), Stachys palustris 
(Kær-Galtetand), Sctttella.ria galerietdata (Alm. Skjolddrager). På sydkysten går 
vegetationen helt ud i vandkanten, hvor der yderligere findes Call-itriche stagnaZis 
(Storfrugtet Vandstjeme), Heleoclw.ris acicularis (Nåle-Sumpstrå), Seirpus lacu
stris (Sø-Kogleaks), og S. maritimus (Strand-Kogleaks). På nordkysten vokser nag-
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Fig. 2. Fjandø ved lavvande set fra Nr. Fjand-halvøen. 

le store bestande af Tagrør og et enkelt eksemplar af Angel·ica silvestris (Ange
lik). I de beskrevne områder er der ikke ensartede plantesamfund over større 
arealer. Østkysten er den mest sandede del af øen, hvilket sætter sit præg på 
vegetationen : Ammophila arenaria og hybriden A. arenaria X Calamagmstis epi

geios (Bjerg-Rørhvene), Elymus arenarlus (Marehalm), Linaria vulgaris (Alm. Tor
skemund), Polygonum aviculare (Vej-Pileurt), Senecia vulgaris (Alm. Brandbæ
ger) og Spergularia saUna (Kødet Hindeknæ) . Sandodden mod nordøst er mere 
artsrig, og kun her er set Tripleurospermum maritimwn ssp. inodom (Strand
kamille). Krumodden i syd er øens eneste egentlige strandengsområde. Her ses 
Agrostis stololl:ifera, Aster tri.polium (Strand-Asters), Atriplex latifol·ia (Spydbla
det Mælde), Centau.ri.um pulcltellum (Liden Tusindgylden), Oi.rsium arvense 

(Ager-Tidsel), Elytrigia repens (Alm. Kvik), Festuca ntbra ssp. mbra (Rød-Svin
gel), Glaux maritimw (Sandkryb), Juncus compressus (Fladstrået Siv), Leontoclon 

autu·mnaUs (Høst-Borst), Odontites vema ssp. semti1w (Høst-Rødtop), Plantago 

coronopus (Fliget Vejbred), P. maritim a (Strand-V.), Potentilla anseritw (Gåse
Potentil), Pucinellia maritima (Strand-Annelgræs), Tri.folium fragiferum (Jordbær
Kløver), T. repens (Hvid-K.), Triglochin maritim a (Strand-Trehage), og T. palu

stre (Kær-T.). 

Vegetationen mellem strandvoldene er domineret af Erica tetralix (Klokke
lyng), den ledsages af Ca.rex n igra, Em.pet·1'Um n igrum, Hydrocaty/e vulgaris 

(Vandnavle), Juncus conglomeratus (Knop-Siv), J. effttsus (Lyse-Siv), J. squarro

stts (Børste-Siv), Luzula multiflora (Mangeblomstret Frytle), Malinia coerulea (Blå
top), Nardus stricta, Oxycoccus quaclri.petalus (Tranebær), Potentilla erecta, Sallx 

arenaria (Sand-Pil), S. aurita (Øret Pil), S. repens (Krybende Pil), Sttccisa pratensis 

(Djævelsbid), Vaccinium ttliginosum (Mose-Bølle) og Viola palustris (Eng-Viol). 
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Enkelte af hedekærene er mere tørre og artsfattige med et samfund, der består 
af Galium saxatile (Lyng-Snerre), Malinia coerulea og Nardus stricta. Det ovenfor 
nævnte meget våde kær har mere eutrof karakter og bærer i sin vegetation præg 
af svingende vandstand og pletvis blottet bund: Bidens tri.partita (Trefliget Brøn
sel), Batrachium aquati/e (Alm. Vandranunkel), Cardamine hirsuta (Roset-Spring
klap), C. pratensis (Engkarse), Helosciadium inundatum (Svømmende Sumpskærm), 
Hierochloe odarata (Festgræs), Cnaphaliu.m uliginosum (Sump-Evighedsblomst), 
Juncus bufonius (Tudse-Siv), Lyclmis flos-cuculi (Trevlekrone), Peplis portula 
(Vandportulak), Poa frivialis (Alm. Rapgræs), Senecia vulgaris og Urtica dioeca 
(Stor Nælde). En mindre, men også tørveholdig lavning, der er meget våd, er 
delvis domineret af ltmcus filiformis (Tråd-Siv) og med flg. arter: Carex nigra., 
C. panicea (Hirse-Star), Deschampsia caespitosa (Mose-Bunke), Heleocharis pa
lustris, Rammculus flamm11la (Kær-Ranunkel) og Stellaria gmminea (Græsbladet 
Fladstjerne). 

LITTERATUR 
Bagge, Ole, 1968 : Landvindingens betydning for faunaen. I: Danmarks Natur 3. 
Bøcl1er, T. W., 1938: Ekskursionsberetning. - Bat. Tidsskr. 44. 
Hansen, Bertel, 1956 : Floraliste i E. Torp-Pedersen & L. Lyneborg Jensen : Nis

sum Fjords Fugle. - Dansk ornithologisk Tidsskr. 50. 

Anmeldelse 
Victor Hansen: Biller XXIV. Sandspringere og Løbebiller. Larverne ved Sv. G. 

Larsson. Danmarks Fauna nr. 76.  København -1968. 
Danmarks Fauna bd. 47 Løbebiller var udsolgt og efterhånden vanskelig at 

erhverve og det er derfor forståeligt, at løbebillerne på ny er blevet bearbejdet. 
Det er sandsynligvis den billefamilie, der har de fleste . samleres største interesse, 
og som regel begynder man med den, fordi løbebillerne er lette at præparere og 
som regel ikke vanskelige at bestemme. Det foreliggende bind er opbygget som 
sin forgænger. Det er i det store og hele udmærkede figurer og detailtegninger, 
der er brugt, og heller ikke med hensyn til bestemmelsesnøglen er der sket store 
ting. En ny slægtsgruppe, Perigonini, og nogle få for Danmark nye arter er kom
met med, men de var allerede omtalt i tillægsbindet Biller XX. Sv. G. Larsson 
har bearbejdet løbebillernes larver. Larverne til alle de danske slægtsgrupper 
undtagen Perigonini kendes. Der findes en udmærket nøgle til slægtsgrupperne, 
og inden for hver slægtsgruppe er der slægts- og artsnøgler, således at man har 
en mulighed for at nå frem til det rigtige resultat, hvis man er tilstrækkelig om
hyggelig. Vor viden om løbebillelarver er øget væsentligt siden 1941, således er 
slægterne Miscodera, Pogonus, Dolichus, Bradycellus og Masoreus blevet be
skrevet og derudover adskillige nye arter inden for de kendte slægter. 

B. Sch;øtz-Christensen. 
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Gedehams Vespula austriaca, ny for Danmark 

Af Palle Johnsen 
(Zoologisk Institut, Århus Universitet) 

Ved gennemgang af ubestemte, danske gedehamse i Naturhisto
risk Museum, Århus, fandtes l o og l <i' af arten Vespula (Vespa s . l . )  
austriaca (Panzer) (Fig. l)  begge blot med oplysningen »Silkeborg« 
på etiketten. Arten er ikke tidligere angivet fra Danmark. Da den 
kendes både fra Norge, Sverige og Tyskland, var forekomsten ventelig. 
V. austriaca er redesnylter hos Vespula mfa og mangler arbejdere. 
Blandt de nordeuropæiske gedehamse med korte kinder (V espula ) ,  
underslægten Pamvespula, er V. austriaca let kendelig på de lange 
og mørke hår på bagskinnebenenes overside. Vore andre arter, mfa, 
gennanica og vulgaris, har sammesteds kun korte og lyse hår. 

Fig. l. Vespula austriaca fra Silkeborg, tv. o , th. <jl.  Merete 
Thaarup Jepsen fot. ( X  1,3) . 

Det viser sig, at Zoologisk Museum, København, har hele 22 indi
vider af austriaca fra Danmark, og disse er bestemt af K. Fæster og 
Børge Petersen, men aldrig publiceret. 

Der foreligger til dato således følgende fund fra Danmark: 

Sønderborg, sept. 1886 (Wiistnei). 
Gallehus ved Møgeltønder, 29/7-11/ 8 1934. 
Stensbæk Plantage, 18/ 7-3/ 8 1948, 18/ 6 1949, 17-21/ 8 1951, 17/ 5 1952 (Worm 

Hansen). 
Grindsted, Midtjylland, 29/5, 3. og 10/7 1953 (Statens plantepatologiske forsøg). 
Høgildgård ved Herning, 8. og 15/ 8 1934. 
Brændegård ved Herning, 10/ 8 1946 (K. O. Leth). 
Silkeborg, uden andre oplysninger. 
Homum mellem Ars og Løgstør, 27/ 6 1953 (Statens plantepatologiske forsøg). 

Indsamlingerne fra Grindsted og Hornum stammer fra nikotinbak
ker, opstillet for at fange bladlus. 
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Flyvetiden strækker sig efter fundene over maj til september. Alle 
de registrerede fund stammer fra 8 jyske lokaliteter spredt mellem 
grænsen og Limfjorden. 

To andre arter af gedehamse, ikke omtalt i »Danmarks Fauna«, er 
Vespula omissa og V. norwegica, der begge er meddelt som danske 
af K. Fæster (Ent. Med. 30, p. 191 og ibid. 29, p.  45). V. aclulterina 
kan antagelig forventes fundet i Danmark, da den forekommer både 
syd og nord for Danmark. 

Anmeldelse 
W. Forster & Th. A. V.Tohlfahrt: Die Schmetterlinge M-itteleuropas. 19. - 21. 

hefte. Pris pr. hefte : 18 D-mark. Franckh'sche Verlagshandlung. Stuttgart. 
Siden sidste anmeldelse (FF 1966 s .  84) har vi fået tre hefter af dette smukke 

værk. Man glæder sig over prof. Wohlfahrts tegninger og er taknemmelig over, 
at der er flere eksemplarer af de varierende arter. Dr. Forsters tekst er knap og 
klar, ved vanskelige arter ofte for knap; han kunne gerne hjælpe os lidt mere, tit 
har vi kun farvebillederne at gå efter. Han er ingen ven af aberrationsnavne, -
nogle former er dog så afvigende, at de fleste samlere vil bede om et navn. For 
eksempel ab. falvescens af Xanthia fulvago og ab. fasciata af Calymnia trapezina. 

I Danmark vil vi jo være uretfærdigt følsomme m.h.t. værkets behandling af 
vort område, og vi kan ikke lide at læse, at GucuWa fraudatrix og lactucae mangler 
hos os (navnlig i betragtning af, at man har sendt forf. 2. udg. af De Danske 
Ugler). Urigtig er behandlingen af Aporophyla lut·ulenta og liinebu.rgensis, - vi 
får at vide, at vi har dem begge. Flertallet af dyrene på tavlerne er fra Syd
Bayern og Østrig. Foreløbig er der i dette bind 5 eksemplarer fra Danmark: en 
fimbria, en c01nes og en Xyl i:na lambda med den forbløffende tilføjelse: Insel 
Arii, men ingen dato. Og naturligvis o og S? af crinanensis; hvor skulle han ellers 
få den fra? Den er i hele »Mellemeuropa« kun fundet (som dr. Forster udtrykker 
det) »i Danmark og i Nordslesvig«. 

Genitalbillederne i teksten er ofte urimeligt store. Og man spørger sig selv, 
hvem der mon har brug for 2--3 linjer om en natsværmers æg, - det er jo ikke 
noget, vi går ud og leder efter, og hvis en systematiker finder et spor i ugle-æg, 
må han selv gøre hele arbejdet om. Men det er bare noget, som hører sig til. 
Man beklager, at Svenssans mageløse opdagelse om Amphipyra pyramidea og 
berbera. ikke nåede at komme ind på det rigtige sted. Den må finde plads i 
»Erganzungen«, og det må det danske fund af Actebia fennica også. Tavlerne har 
ikke numre på ydersiden af navnebladet, og de anfører ikke sidetallene i teksten. 
Begge dele spilder en masser af tid for masser af mennesker. Men det er hver 
gang en fryd at få et nyt hefte, og værket er det, man kalder uundværligt. 

Skat Hoffmeyer. 
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Phthorimaea operculella Zell 

Af C. H. Aastrup 
(Mylius Erichsens Alle 20, Hellerup) 

Den 9. juni 1968 kom der til Hg-lys i min have en gelechiide-han, 
som jeg ved senere nærmere undersøgelse noterede for følgende l<en
detegn. 

Vingefang: 15-16 mm. - Forvingerne gulgrå med rosa anstrøg, ved 
bagkanten et par sorte pletter med hvidgule skæl imellem, langs søm
men sorte pletter og rundt om vingespidsen et par mørke delings
linier i frynserne. - Vingeform, ribbenet, palper m.m. som angivet for 
slægten »Lita Tr.«  i Svensk insektfauna nr. 10, »Gelechiidae« af Per 
Benancler (1928) .  - De tre første bagkropsled mørkebrune, det første 
med en lysegul plet. - Langs bagvingernes forkant på undersiden, fra 
vingeroden til vingemidten, en sirlig »skilning« af kraftige, brune hår. 
- 8. bagkropsled med en lang rygplade og med en »fjerbusk« af hår 
på hver side, både rygplade og hår orangegule. 

De to sidste kendetegn forvirrede mine begreber om udseendet af 
en Lita. Løsningen på gåden fik jeg takket være venlig imødekom
menhed på Zoologisk Museum hos civilingeniør N. L. Wolff, der -

Fig. l. Phthorimaea operculella Z. o .  Dania, Hg-lys. Gentofte 9.6. 
1968. C. Aastrup leg. Zoo!. Mus. fot. ( X  5). 

støttet af genitalpræparat - bestemte arten til Phthorimaea opercu
lella Zell. Eksemplaret er nu på museet, hvorfra hosstående fotos 
stammer. 
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Fig. 2. Genitalpræparat af Phthorimaea operculella 
Z. () .  Præp. NLW 3574. Zoo!. Mus. fot. ( X  36). 

I tidsskriftet »Acta sodetatis entomologicae czechosloveniae« bind 
61, årg. 1964, nr. 4, pag. 330, har Dalibor Povolny offentliggjort en 
systematisk bearbejdelse af dele af slægten Lita, der nu er delt i flere, 
herunder Phthorimaea Meyr. Ph. operculella er med kartoflen ind
slæbt i store dele af den gamle verden. På Statens plantepatologiske 
Forsøg i Lyngby har man klækket den af larver i kartofler indført fra 
de kanariske øer. Heldigvis kan den ikke overleve i vort vinterklima, 
så en større invasion er næppe mulig. I parentes skal lige nævnes, at 
der ikke avles kartofler i min have og, såvidt jeg ved, heller ikke i 
nærheden. 

I den nævnte artikel angives, at slægten Phthorimaea entydig kan 
identificeres på de to kendetegn: >>Skilningen« ,  der skal være et duft
organ, og 8 .  leds rygplade og »fjerbuske« .  Endvidere nævnes, at stør
stedelen af de arter, der behandles under navnet Phthorima.ea, intet 
har med denne slægt at gøre, og at den eneste dertil hørende art, 
der har en større udbredelse, netop er operculella.. 

Jeg takker civilingeniør Wolff for bestemmelsen og museets foto
graf for de udmærkede fotografier. 
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Bladhvepsen Cephalcia reticulata (L.) 
(Hymenoptera : Pamphiliidae), ny for Danmark 

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

Meddelelse fra Naturhistorisk Museum, Århus 

vVith an English Summary 

I september 1968 modtog jeg en bladhveps med meget iøjnefal
dende vingetegning til bestemmelse. Hvepsen - en <;! - var indsam
let i Hårupsande, øst for Silkeborg, den 6.-8. juni 1968 af stud. med. 
Svend Boe, Silkeborg. 

Det viste sig, at det var Cephalcia reticulata (L.), en art, der ikke 
tidligere er påvist i Danmarie Det fundne eksemplar er af finderen 
venligst skænket til Naturhistorisk Museum, Århus. 

Fig. l. Cephalcia. reticulata. (L.), <j!,  fra Hårupsande. Merete 
Thaarup Jepsen fot. ( X  3). 

C. reticulata (fig. l) er 12-15 mm lang, hovedet sort, hos <;! med 
lysere tegninger, bl.a. på clypeus, hos o næsten helt sort. Antenner 
sorte, forbrystets sidelapper samt tegulae rødlige på levende indivi
der, hvidlige på tørrede eksemplarer, resten af brystet sort; ben sor
te. Vingetegningen er så karakteristisk, at arten ikke kan forveksles 
med nogen anden dansk bladhveps; vingemærket samt ribbenettet 
med undtagelse af ribberne i vingespidsen - er røde på levende in
divider, men bliver hvidgule efter døden. Vingerne er i øvrigt brun-
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lige med gennemsigtige tværbånd og pletter; således er forvingerne 
forsynet med lys spids, et lyst tværbånd neden for vingemærket og 
lyse områder nærmere basis, bagvingerne med lys basis og et lyst 
tværbånd. Bagkroppen er rødlig, dog er l .  leds overside helt eller 
delvis sort, på bagkropspidsens overside findes en sort plet, der kan 
strække sig over 6 .-9 . led. På bagkropspidsens underside findes lige
ledes sorte aftegninger af varierende udstrækning. 

C. reticulata er bl.a. kendt fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland, 
Polen, Letland, Ukraine, Ungarn, Østrig og Schweiz (Klima 1937, 
p.  29 ff.) ,  Frankrig (Berland 1947, p. 37) og Rumænien (Precupetu 
1961, p. 450) . 

Larven findes på fyr (Pinus) og lever, som de øvrige arter inden 
for familien Parnphiliidae (spindehvepse), i spind. Findestedet, Hå
rupsande, er netop en fyrreplantning, og der er al mulig grund til at 
tro, at arten virkelig lever på denne biotop. 

Hos Nielsen og Henriksen (1915, p. 30) benyttes slægtsnavnet 
Cephalaia Panz. ;  ifølge Middlekauff (1958, p. 132 ff.) er det korrekte 
navn imidlertid det i den foreliggende artikel benyttede Cephalcia 
Panz . .  I Danmark er denne slægt ifølge Nielsen og Henriksen (1915, 
p .  30) repræsenteret ved to arter C. abietis (L.) og C .  arvensis Panz. 
( = signata (Fabr. ) ) .  På indeværende tidspunkt kendes imidlertid 5 
danske arter, nemlig : C. abietis, (L.), C. arvensis Panz. ,  C .  reticulata 
(L.) ,  C. erythrogastw (Hart.)  og C. alpina (Klug). Stor granspinde
hveps (C. abietis ) og gul granspindehveps (C. arvensis) er begge be
rygtede skadedyr på gran. De har flere gange optrådt i danske plan
tager, se Boas (1923) og Bejer-Petersen (1968). Biologien hos C. abi
etis er bl.a. behandlet af Heqvist (1956). C. e·rythrogastw og C. alpi
na er begge påvist i Sønderjylland (Bejer-Petersen 1966) ;  førstnævn
te er knyttet til gran, sidstnævnte til lærk. 

Da bestemmelsesnøglen til slægten Cephalcia hos Nielsen og Hen
riksen (1915, p. 30) kun omfatter 2 af disse arter, og derfor ikke læn
gere er fyldestgørende, må der til bestemmelse af dansk materiale af 
disse bladhvepse benyttes en mere omfattende nøgle. Alle 5 danske 
arter behandles af Enslin (1917), medens Bedand (1947) ikke om
taler C .  erythrogastw. En række taxanomiske problemer inden for 
slægten Cephalcia behandles af Heqvist (1956), bl.a. findes her en 
bestemmelsesnøgle. Nogle af de danske arter er vanskelige at adskil
le; C. reticulata vil imidlertid umiddelbart kunne adskilles fra de øv
rige danske arter ved hjælp af den ovennævnte vingetegning. Ende
lig skal det nævnes, at medens basalribben hos C. reticulata udmun
der i udspringet af cubitus, udmunder den hos de øvrige danske arter 
i l .  cubitalcelle i nogen afstand fra subcostalribben. Ovennævnte 5 
Cephalcia-arters larver kan bestemmes efter Lorenz & Kraus (1957). 

SUMMARY 
This paper reparts on the sawfly Cephalcia. reticulata. (L.), not previously re
corded from Denmark 
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Anmeldelser 
Richard Fitter: Vanishing Wild Animais of the World. Foreword by HRH The 

Duke of Edinburgh. Intmduction by Peter Scott. 144 sider. 43 farvetavler, udført 
af John Leigh-Pemberton, alle med udbredelseskort, adskillige tegninger. Pris 
30 sh. Midiand Bank - Kaye & W ard. London 1968. 

En overmåde smuk bog om mere eller mindre truede pattedyrarter, samtidig 
et instruktivt propagandaskrift for bl.a. World Wildlife Fund, der ·omtales i for
ordet. Den nævnte pris er bemærkelsesværdig lav. 

Teksten er i 4 afsnit, om henholdsvis forsvindende pattedyr og årsagerne til 
deres tilbagegang, fåtallige arter i de forskellige verdensdele, bevarede former 
og metoder til redning af truede arter. 3 tillæg har lister over 370 interesserende 
pattedyrformer, fredningsorganisationer og litteratur til videre studium. Man reg
ner med, at godt 100 pattedyrarter er uddøde i vor tidsregning, deraf 35 før 1850, 
31 i tiden 1851-1899 og 40 i den første fjerdedel af dette århundrede. Af de nu
levende truede arter, anslået til omkring 270, kan man sætte det sandsynlige 
svind til ca. en om året. Der findes 1 1  reelle stambøger over former med ratio
nelt opbyggede fangenskabsbestande, heraf over den asiatiske vildhest, hvoraf et 
minimalt antal endnu eksisterer i frihed, den europæiske bison, der blev udryd
det lige efter l. verdenskrig, men nu er retableret som vild i sit gamle område i 
Polen, og Pere Davids hjort, der aldrig har været kendt som fritlevende. 

I de senere år har der været stor interesse for kontrolleret avl og omflytninger 
af arter med meget små verdensbestande; men denne udvej kan langt fra følges 
generelt, specielt ikke når det gælder former med dårlig tilpasningsevne. Mange 
pungdyr er hårdt truet; men der arbejdes med dem, og 2, en pungmår og pung
bjørnen, er det faktisk lykkedes at bringe på fode igen. Værre står det til med 
bardehvalerne, der har været udnyttet alt for stærkt af talrige fangstselskaber, 
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som har kunnet være vanskelige at råbe op, også efter at den internationale hval
fangerkommission var dannet 1946. Først 1967 enedes man om rimelige fangst
kvota, og nogle arter, bl.a. blåhvalen, der syntes at næ1me sig overlevelsesgrænsen, 
blev totalfredet. 

B. Løppenthin. 

Wilfried Hanke: Hormone. Sammiung Gasehen Band 1141/a. 207 sider. 39 figu
rer. Pris DM 5,80. W. de Gruyter & Co. Berlin 1969. 

Første og anden udgave af dette bind udkom i henholdsvis 1940 og 1959 for
fattet af G. Koller. Nu foreligger tredje udgave i en helt omarbejdet skikkelse ved 
W. Hanke. I første del af bogen indføres læseren i hormonfysiologiens grundlag 
og i hormonforskningens metoder og mål. I anden del, der er bogens største, 
gennemgås de enkelte hormoner. Først plantehormonerne og derefter hormoner 
fra dyr og mennesker. For hvert hormon angives oprindelsessted, produktion og 
virkning. Selvfølgelig må det blive korte, knappe oplysninger, når alle hormoner 
skal behandles på godt 150 sider i lille format, men dispositionen er forbilledlig 
klar, og teksten er velskrevet, så det er muligt effektivt og hurtigt at hente megen 
og helt frisk viden på disse sider. I bogens tredje del behandles hormonsystemets 
fylogenetiske udvikling samt hormonernes biokemiske virkningsmekanisme - sidst
nævnte dog i særdeles kort form. Bogen kan anbefales til almeninteresserede bio
loger, der her kan få oplysninger ikke blot om de medicinsk interessante hormo
ner, men også om hormonsystemer hos hvirvelløse dyr og hos planter. 

E. N. 

J. Møller Christensen: Havet som. næringskilde. 99 sider. 68 figurer. Pris kr. 
27,00. P. Haase & Søns Forlag. København 1968. 

Kalorieværdien af totalfangsten af fisk dækker ca. 2 Ofo af verdensbefolkningens 
kalorieforbrug, og ca. 12 °/o af den animalske protein, der konsumeres, kommer 
fra fisk. Når dertil føjes, at for 600 millioner mennesker dækkes proteinbehovet af 
mælk, kød og æg, medens fisk er den væsentligste proteinkilde for ikke mindre 
end 1500 millioner, forstår man, hvor stor værdi havet har som næringskilde. I 
foreliggende bog behandles en lang række af de spørgsmål, der knytter sig til 
havenes øjeblikkelige udnyttelse og til forventningerne om en mere rationel ud
nyttelse i fremtiden. Beskrivelsen af de praktiske forhold vedrørende fiskeriet 
underbygges af to værelifulde afsnit om det biologiske grundlag og om fiskeri
forskning. Teksten er grundig og sagkyndig og har spændende perspektiver, og 
illustreringen er særdeles oplysende. 

E. N. 

M. Skytte Christiansen : Bjergflora i faroer. 356 sider. 112 farvetavler med 884 
figurer. 36 sorthvide _tavler med 291 figurer. Pris kr. 29,75. Politikens Forlag. 
København 1968. 

I Politikens kendte farveserie er der nu udkommet en bog, man med stort ud
bytte kan tage med på ferieturen til europæiske bjergegne. Illustrationerne er 
udarbejdet af D. Barry og M. Grierson til en engelsk bog om samme emne. De 
to tegnere har udført et omhyggeligt arbejde, og på de fleste billeder er farverne 
gengivet så korrekt, som reproduktionsmåden gør det muligt. Teksten er specielt 
udarbejdet til den danske bog af M. Skytte Christiansen, der også i dette tilfælde 
har gjort et fint stykke arbejde. Som indledning er der afsnit om bjergenes plan
tebælter, planternes systematik og navngivning, udtalen af videnskabelige plante
navne samt om plantefredninger. Endvidere er der en kort omtale af hver af de 
afbildede arter med en beskrivelse af planten, dens voksested, dens udbredelse 
og blomstringstid. Bogen er særdeles anbefalelsesværdig. 

E. N. 
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Om ynglefundet af Vandstær (Cinclus cinclus [L.]) 
ved Århus i 1964 - med bemærkninger 

om vandstæren som vinte1·gæst i Danmark 

Af Poul Hald-Mortensen 
(Nordisk Kollegium, S trandboulevarden 32, Kbh. Ø.) 

With a summary in English 

Foranlediget af Rosendahls og Hansens (1968) artikel i Flora og 
Fauna 74, om et ynglefund af vandstær (Cinclus cinclus) ved Moes
gård Skovmølle syd for Århus i maj 1964 skal jeg herved give nogle 
supplerende bemærkninger vedrørende bl.a. ynglefuglenes race, mu
lige alder og yngletidspunktet. Desuden er fremlagt nogle hypoteser 
over vandstærens populationsdynamik og overvintringsforhold. 

Begrundelsen for at fremkomme med yderligere oplysninger om 
yngleforekomsten i 1964 er den, at jeg i 1963-64 og 1964-65 stude
rede og ringmærkede den overvintrende vandstærebestand ved Århus 
Å og Giber Å nær Århus;  og herunder blev også det pågældende 
par, som senere ynglede, ringmærket samt målt og vejet den 22. 
marts 1964. 

RACE OG ALDER 
I tabel l er vist resultaterne af den måling og vejning, som 8 indi

vider blev underkastet. Alle disse i hånden undersøgte stykker blev 
bestemt til nominatformen, C. c. cinclus. 

Nr. 4 og 5 i tabel l blev fundet sammen og samtidig fanget i net
tet ca. 60 meter nede ad løbet fra det sted, hvor nr. 5 senere i maj 
blev aflæst på yngleplads af Rosendahl og Hansen (1968, p .  124) .  
Det fremgår af målene, at de to fugle var ret forskellige i proportio
ner. Nr. 4 ligger i alle mål nær gennemsnittet for denne lille serie, 
hvorimod nr. 5 er blandt de to mindste fugle. 

Der findes ingen egentlig kønsdimorfi i slægten Cinclus, men det 
er fra bl.a. nominatformen (C. c. cinclus), den mellemeuropæiske (C. 
c. aquaticus) og den engelske form (C. c. gularis) velkendt, at <3 <3 i 
alle mål (herunder også vægten) generelt er større end �� (Hartert 
1903, Niethammer 1937, Witherby et al. 1940). Det må derfor natur
ligt antages, at i det pågældende par var nr. 4 hannen og nr. 5 hunnen. 

Materialet af vandstær i Zoologisk Museum, København, samt Na
turhistorisk Museum, Århus (2 stk.) ,  som jeg har gennemgået, viser 
også den tydelige størrelsesforskel på <3 <3 og en af nominatformen 
(se tabel 2) .  Da der normalt sker en skrumpning ved tørring af skin
det, er det desværre ikke muligt direkte at sammenligne de mål, som 
tages på museumsstykker, med dem taget på levende fugle i felten. 
Dette fremgår også umiddelbart ved at sammenholde målene i de to 
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Tabel l 
Størrelse, vægt og tidspunkt for ringmærkning og genfangst af 8 vandstære på 
strækningen Tarskov-Pinds Mølle (TP), Århus Å, og ved Moesgårds Skovmølle 
(MS), Giber Å. Nr. 4 og 5 er yngleparret ved Skovmøllen 1964. 
Size, weight, and time of ringing and control of 8 Dippers wintering near Århus, 
East-Jutland. Nos. 4 and 5 are male and fernaJe of the 1964 breeding pair . 
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g mm mm mm mm 

l 839183 TP 14.3.64 ad. 71 96 57 30 23 TP 19.3.64 

TP 24.10.64 
TP 7.11.65 

2 839184 TP 14.3.64 ? 60 91 50 28 22 

3 839185 TP 14.3.64 ? 62 86 52 27 22 

4 839186 MS 22.3.64 ? 65 91 57 29 23 MS 4.12.68 

5 839187 MS 22.3.64 ? 60 87 51 28 23 

6 839190 MS 31.10.64 ad. 71 94 52 30 23 

7 8503355 TP 24.10.64 juv. 60 93 54 28 23 TP 11.11.65 

8 8503356 TP 24.10.64 ad. 61 95 55 30 23 TP 12.12.64 

TP 8.12.68 

Gennemsnit (average) 64.2 92.3 54.6 28.8 22.8 

tabeller, idet såvel mm1mums- som maksimumsmålet for vinge og 
hale hos de levende fugle er større end på skindene. Da jeg har målt 
de levende vandstære og museumsstykkerne ved brug af samme ap
paratur og metode, er forskellen reel ; og den synes at være mest ud
talt for halemålets vedkommende. Skrumpningsfænomenet er i øvrigt 
velkendt af taxonomer, og det har for nylig været diskuteret af Vep
salainen (1968). 

Aldersbestemmelse af vandstær er ret let på friskfældede efter
årseksemplarer, når man vel at mærke har dem i hånden. De unge 
fugle, som i eftersommeren fælder kropsfjerene, men ikke styre- og 
svingfjer samt sidstnævntes store dækfjer (Witherby et al. 1940, Rich
ter 1954), skelnes fra gamle på, at de har ret brede, hvidgrå bræm
mer på spidserne af de inderste håndsvingfjer og armsvingfjerene, 
samt lignende bræmmer på de uskiftede store dækfjer over svingfje
rene. Om efteråret vil ungfugle også kunne kendes på, at den mørke 
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Fig. l. Århus Å mellem Tarskov og Pinds Mølle - et typisk overvintrings
sted for vandstær. Karakteristisk er træerne langs bredderne, det lave 
s trømmende vand og de mange sten, hvoraf flere i forgrunden er hvid
kalkede af fuglens ekskrementer. P. H.-M. fot, 19.3.1964. 
Typical winter-habitat of the Dipper at Arhus A, East lut/and. Notice the 
white faeces on the stones -i-n foreground. 

bugsides fjerklædning især lateralt har ret brede, lysegrå fjerbræm
mer; og tilsvarende findes der tidligt på efteråret mørke bræmmer 
på det lyse bryst. Disse bræmmer er kun svagt udviklede eller mang
ler helt hos den voksne fugl. At ·dømme efter mine studier på skind i 
Zoologisk Museums samlinger sker der i løbet af vinteren et så kraf
tigt slid på dragten, at flere af de nævnte alderstegn bliver mindre 
iøjnefaldende eller forsvinder. Denne afslidning, som også er omtalt 
af Creutz (1966) og Witherby et al . (1940), omfatter især de mørke 
bræmmer på brystets hvide fjer, men også bugsidens lysegrå fjerran
de og håndsvingfjerenes hvidgrå spidser. De store dækfjer på vingen 
synes derimod i ringere grad at være udsat for slid, og endnu i marts 
kan deres hvidgrå bræmmer anvendes til at skelne 1 . -års fugle fra 
ældre evt. kombineret med en eller flere af ovennævnte karakterer, 
hvoraf de lysegrå fjerbræmmer på den mørke bug plejer at holde sig 
længst. 

Under mit feltarbejde i Jylland kendte jeg desværre ikke alle disse 
kriterier til aldersbestemmelse, så jeg var om foråret, når fjerbræm
merne på bryst og bug var stærkt slidte, ude af stand til sikkert at 
aldersbestemmme bl.a. det senere ynglepar ved Skovmøllen. Den 
forangående beskrivelse af vandstærens 1 .-års dragt er givet her for 
at vise, efter hvilke kriterier museumsmaterialet i tabel 2 er blevet 
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Tabel 2 
Køns- og aldersfordeling af skind og opstillede stykker af vandstær i Naturhisto-
risk Museum, Århus, og Zoologisk Museum, København. 
Sex and age ditribution of specimens of Dipper in Natural History Museum, År-
hus, and Zoological Museum, Copenhagen. 
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ad. 0 0  13 3 16 91-97 93.8 51-59 54.5 

juv. 0 0  5 2 7 89-94 91.1 49-54 52.1 

ad. <? <?  3 4 7 84-87 86.1 46-53 48.9 

juv. <? <?  g 3 12 84-87 85.5 46-53 49.1 

rubriceret; men den er desuden tænkt som støtte for kommende felt
undersøgelser over de overvintrende vandstære i Danmark. 

Som det fremgår af tabel 2, er der hos vandstæren en tydelig stør
relsesforskel på o o og <? <? ;  men det kan også iagttages, at der inden 
for samme køn er en ringe forskel på 1 .-års fugle og ældre. Fugle i de
res l .  år er generelt mindre i vinge- og halemål end de ældre. Dette 
forhold, som afspejler, at individets onthogenetiske udvikling ikke er 
afsluttet på det tidspunkt, hvor de første styre- og halefjer anlægges, 
har tidligere været ret upåagtet, men er for kort tid siden blevet be
lyst af Stewart (1963). S idstnævnte giver udtryk for den anskuelse, 
at forskellen mellem 1 . -års fugle og ældre individer især vil være ud
præget hos arter, som i deres første efterårsfældning beholder unge
dragtens sving- og halefjer. Vandstæren hører som anført i fæld
ningsmæssig henseende til denne gruppe. 

På grund af den ringe forskel, der i det foreliggende køns- og al
derbestemte materiale (tabel 2) er på unge og gamle <?<?,  må det stå 
ubesvaret, hvorvidt hunnen i Skovmøllens ynglepar (nr. 5 i tabel l )  
var ung eller gammel ; men det er  derimod overordentligt sandsynligt, 
at parrets han (nr. 4) var en ung fugl i 1 .-års dragt. Dette kan endog 
næsten siges med sikkerhed, da fuglens vingemål nemlig er lig med 
det allermindste af de adulte o o i tabel 2, hvortil kommer, at mu
seumsskindenes vingemål som nævnt altid er mindre end de samme 
individers mål i live. Det er iøvrigt interessant, at denne han i de ef
terfølgende vintre og endnu efter 5 år er registreret som vintergæst 
(Fulden Mølle, 1,3 km SW) nær det første ynglested. 
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YNGLETIDSPUNKTET 

Ifølge Rosenius (1926) er yngletidspunktet hos vandstærens norni
natform tilpasset breddegraden. Fra V. Småland og Sydnorge angi
ver han således, at der kendes færdiglagte kuld fra l .  uge af april, 
omend der også det første sted kan findes friske kuld så sent som i 
begyndelsen af maj. Det er vel sandsynligt, at disse forskelle i et be
grænset område kan sættes i forbindelse med forårsklimaets varia
tion fra år til år, idet man med kendskab til vandstærens ernærings
biologi må formode, at yngletidspunktet snarere er korreleret til vand
temperaturen end til daglængden. 

De to kendte yngleforekomster af vandstær i Danmark falder beg
ge tidsmæssigt inden for det interval, som Rosenius angiver som nor
malt for ynglefuglene i V. Småland - det større, faste yngleområde 
for arten som ligger Østjylland nærmest. For det første danske funds 
vedkommende kan man på grundlag af Astrups (1953) oplysninger 
beregne, at rugningen er påbegyndt i 2. trediedel af april; og Rosen
dahl og Hansen (1968) placerer selv i deres fund denne fase til l .  
fjerdedel a f  april. Redebygningstiden varierer ifølge forskellige for
skere en del, men Prinz (1929) angiver ca. 14 dage som normalt; det 
vil sige, at de to danske ynglepars redebygning kan være begyndt 
henholdsvis ultimo og medio marts - altså umiddelbart før eller om
kring det tidspunkt, hvor flertallet af de overvintrende vandstære 
bryder op og forlader landet (Larsen 1968). 

DEN DANSKE VINTERBESTANDS KØNS- OG 
ALDERSFORDELING 

Desværre er vort kendskab til vandstærens biologi og populations
dynamik endnu mangelfuld, men udfra de data, som indtil nu fore
ligger, vil jeg forsøge at henlede opmærksomheden på et par inter
essante spørgsmål, som kræver nærmere undersøgelse ;  og jeg vil der
næst give nogle betragtninger vedrørende de teoretiske muligheder 
for yngleforekomster af vandstære i Danmarie 

Fra udførlige udenlandske undersøgelser (specielt Richter 1953, 
racen aquaUcus) er det velkendt, at d d altid synes at være i overtal 
i vandstærepopulationer, ja, deres antal kan i flere tilfælde være 
over det dobbelte af <jl<jl (så de udgør over 67 Ofo af populationen) ; 
og i de samme undersøgelser er det påvist, at disse overtallige, men 
i flere tilfælde også de udparrede, gamle d d samt de unge <jl<jl i 
højere grad end de unge d d og de gamle <il<il, som har ynglet en 
gang eller mere, er strejffugle om vinteren. 

Nominatformen, hvortil vore vintergæster hører, er mere end an
dre vandstæreracer kendt for at foretage større, horisontale vinter
vandringer; og de oplysninger, som indtil nu foreligger om den, synes 
interessant nok at bekræfte den model for de migrerende fugles al
ders- og kønsfordeling, som er antydet ved Richters undersøgelser 
over racen aquaticus. 
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Preuss (1959) påviste i sit arbejde, at der blandt de overvintrende 
vandstære i Danmark var næsten dobbelt så mange o o som 'il'il.  
Figurforklaringen til Preuss's fig. l er desværre misvisende, idet en 
kontrol har vist, at figuren ikke eksklusivt rummer data om muse
umsstykker, men nærmere alle kønsbestemte danske vandstære. Ef
ter en gennemgang og revision af Preuss's publicerede, primære data 
er antallet af kønsbestemte danske, overvintrende og gennemtræk
kende vandstære 24 Cjl'jl og 37 o o .  Beregnes o o procentlige andel 
af disse fugle, bliver den 60,7 °/o, en værdi som - omend den er be
regnet på et spinkelt materiale - er meget lig den (60,0 Ofo), der fin
des i det alders- og kønsbestemte danske museumsmateriale i tabel 
2. Det vil ses, hvorledes denne tabels danske kolonne på trods af det 
beskedne materiale slutter sig til de netop refererede resultater af 
Richters undersøgelser. Især er det overbevisende, at der blandt de 
danske vinterfugle er så skævt et forhold mellem ad. o o og ad. 'il'il ;  
men også det relativt høje antal a f  juv. Cjl'jl er  i overensstemmelse 
med tendensen i den tyske undersøgelse. Talforholdet i kolonnen 
med svenske og norske fugle, som især er fra vinterhalvåret, modsva
rer til en vis grad de danske vintergæsters - men tallene er belda
geligt små, og jeg kan kun opfordre danske, svenske og norske 
feltornithologer og ringmærkere til at undersøge dette spændende 
spørgsmål nærmere. 

I Ostergotland har man gennem 1962-1967 fulgt en overvintrende 
bestand på ca. 100 vandstære (Holmbring och Kjedemar 1968) . Man 
påviste, at praktisk taget alle individer var territoriale, men desværre 
gjorde man ikke i denne undersøgelse noget for at adskille unge og 
gamle fugle på fjerdragt, eller gruppere individerne efter vingemål 
- omend man vitterligt konstaterede forskelle i både fjerdragt og 
vingemål (op. cit., p. 1 17). 

Især i vinteren 1968-69 har Flemming Byskov og Svend-Erik Pe
tersen, Hillerød, foretaget en del mærkninger af vandstære i Nord
sjælland, og deres oplysninger om fuglenes vingemål, som de har 
været så venlige at stille til min rådighed, er indført i fig. 2. Det vi
ser sig, at målene varierer mellem 85 og 99 mm, og at der er en bred 
overlapning mellem små og store mål, som sikkert skyldes unge o o 
(se tabel 2) .  Hvis man adskiller målene i to grupper mellem 89 og 
90 mm, hvilket må være rimeligt, da feltmål altid er større end 
skindmål, får man et forhold mellem små vingemål ('il'il ?) til større 
som 11 til 22. Denne noget arbitrære inddeling viser, at gruppen, som 
må antages udelukkende at rumme o o ,  udgør 67 °/o af de målte 33 
fugle. 

En nylig gennemgang af Zoologisk Museums ringmærkningsdata 
over vandstære viser, at der af i alt 156 vinterfugle ringmærkede 
frem til 1967 er 17, som er aflæst eller tilbagemeldt her fra landet 
et år eller mere efter mærkningen. Af disse fugle er de 9 aflæst på 
nøjagtig samme sted som mærket, medens 6 fugle er fundet mindre 
end 2 km fra stedet, men stadig ved samme vandløb ; og endelig er 
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Fig. 2. Vingemål af 33 vandstære ringmærket og målt 
mellem 3.11.1968 og 28.1.1969 af Flemming Byskov og 
Svend-Erik Petersen ved Esrum Å og Mølleå, Nord
sjælland. 
Wing-measurements af 33 Dippers ringed between 3.11. 
1968 and 28.1.1969 in North-Zealand, Denmark. 

2 i henholdsvis februar og december fundet 55 km SW og 70 km 
WSW for mærkningsstedet. De to sidste fugle var mærket henholds
vis 8. november og 2. november ved Giber Å nær Århus, og datoen 
taler for, at det har været fugle, som på mærkningstidspunktet end
nu ikke havde fundet frem til det endelige vinterkvarter i Jylland. 
Blandt de 17 vandstære var tidsforløbet mellem mærkningen og den 
sidste aflæsning iøvrigt følgende: 

Efter l års forløb 8 stk. 
Efter 2 års forløb 3 stk. 
Efter 3 års forløb 2 stk. 
Efter 4 års forløb 2 stk. 
Efter 5 års forløb 2 stk. 

Blandt disse er der endog 2 af de ældste fugle (aflæst efter 4 og 5 
ynglesæsoner) og deriblandt hannen fra yngleparret ved Skovmøllen 
i 1964, som endnu i vinteren 1968-69 blev fundet i live. 

Som maksimumsalder for vandstæren i naturen angives fra Schweiz, 
hvor over 2000 fugle er blevet mærket, 7-9 år (Glutz von Blotzheim 
1964, Creutz 1966), medens gennemsnitsalderen ifølge tjekkiske un
dersøgelser er mellem 2 og 21/2 år (Balåt 1962). 

Det er en interessant hypotetisk model, der på det foreliggende 
materiale kan opstilles over vandstære-bestandens årlige populations
forskydninger. Medens man hos de skandinaviske spurvefugle, i de 
tilfælde hvor forholdet er undersøgt (Salomonsen 1967), har fundet, 
at det er o o som blev tilbage i yngleområdet eller i hvert fald over-
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vintrer nordligst, medens gamle <j?<j? og ungfugle trækker længst bort 
(eks. Solsort (Turdus merula), Bogfinke (Fringilla coelebs)), så synes 
vandstæren at danne en undtagelse ved, at det blandt de gamle fug
le især er o o ,  som er trækfugle, meden <j? <j?, hvor det er muligt, bli
ver tilbage i yngleområdet. 

Da vi fra Skandinavien ikke har tilstrækkelige oplysninger fra yng
leområderne i vintertiden, kunne man måske tolke de foreliggende 
data derhen, at der i vandstærebestanden findes et så stort overtal af 
gamle o o ,  at den skæve kønsfordeling i overvintringsområdet ikke 
udtrykker forskel i kønnenes trækforhold, men simpelthen afspejler 
den normale kønsfordeling af gamle individer. Omend tallene endnu 
er små (tabel 2),  vil jeg dog mene, at denne tolkning næppe kan hol
de, fordi dominansen af o o er urimelig høj . En anden forklaring 
kunne være, at de gamle <j?<j? i virkeligheden trak længere bort, altså 
hen over den danske vinterbestand. Dette er imidlertid usandsynligt, 
da Danmark ligger nær sydranden af det normale overvintringsom
råde (Creutz 1966), hvilket også understøttes af de betydelige, kli
mabetingede svingninger, som kendes i den nordtyske vinterbestands 
antal (Beckmann 1964). 

Forklaringen på, at man hos vandstæren, og modsat de andre spur
vefugle som viser kønsdiformi m.h.t .  valg af vinterkvarter - hvorun
der de iøvrigt følger de love, der ligger til grund for Bergmann' s re
gel - finder de større o o i mildere områder, medens <;!<;!,  som er be
tydelig mindre, øjensynligt bliver tilbage i et hårdere klima, må sø
ges i artens udprægede vinterterritorialitet, der atter er en hensigts
mæssig tilpasning til vandstærens biotopkrav og ernæringsbiologi. 

Medens andre spurvefugle om vinteren kan tillade sig mere >>ex
ploring habits« i deres fouragering og evt. skifte til et andet fourage
ringsområde, når de lokale føderesourcer bliver opbrugt, er vandstæ
ren p.g.a. de få egnede biotoper (Horst 1941, Robson 1956), som er 
til rådighed for arten, tvunget til at blive i et territorium, hvor føde
reserverne på den anden side vil være ret konstante fra år til år. Un
der disse betingelser er det tilsyneladende en fordel for arten, at de 
mindste individer (<i?<i?) bliver tilbage i yngleområdet, fordi de - om
end de har relativt større fødekrav p.g.a. højere stofskifte (King and 
Farner, 1961) - alligevel har et reelt lavere forbrug af føde end de 
5 til 10 gram tungere o o .  Dette forhold vil selvsagt have betydning, 
hvor fødereserverne er begrænsede, og hvor fourageringsperioden er 
mere kortvarig end længere mod syd. Fourageringsperiodens længde 
må være af særlig betydning for en arts individer i de tilfælde, hvor 
der til en højere kropsvægt ikke er knyttet andre tilpasninger, som til
lader optagelse af tilsvarende større fødeemner. 

Det er imidlertid også væsentligt, at varmeafgivelsen i den følgelig 
længere hvileperiode hos de nordligste overvintrende vandstære ikke 
bliver for stor. Dette kan sikres ved, at fuglene opholder sig i et hen
sigtsmæssigt mikroklimatisk miljø. Opmærksomheden må her hen
ledes på den af Curry-Lindahl (1944) og Voous (1960) beskrevne over-
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vintring af disse vandstære ved strømmende vandløb, som helt eller 
delvis er dækket af overhængende is, men hvor fuglene fouragerer og 
søger hvile i de hulrum, der dannes under isen, og som vokser, efter
hånden som vinteren skrider frem. 

Da nærværende artikel var i l .  korrektur, fremkom et yderst rele
vant review af Kendeigh (1969), hvori han diskuterer den interspeci
fikke variation i kuldetolerance hos fugle af forskellig størrelse. 
Kendeigh påpeger, at de udledte konklusioner højst sandsynligt også 
gælder intraspecifikke størrelsesforskelle, og det understreges, at den 
økologiske ulempe ved en størrelsesforøgelse i koldere klimater 
(Bergmann's Regel) er det medfølgende større forbrug af føde fra de 
lokale resourcer. 

MULIGE ÅRSAGER TIL DE F Å DANSKE 
YNGLEFOREKOMSTER 

Vandstæren er kendt for at være meget stedfast, såvel når det gæl
der den en gang valgte yngleplads som overvintringsstedet (Creutz 
1966). Spredningen af bestanden sker derfor især med ungfuglene, 
hvoraf <j?<j? ifølge Richter (1956) tilsyneladende er mindre bundet til 
fødestedet end de unge o o .  Også for de gamle fugle er der ifølge 
Creutz tendens til, at det er o o ,  som mest tro vender tilbage til ste
det, hvor de er udruget, eller hvor de en gang har ynglet. Skal der 
derfor ske en bosætning i et område fjernt fra artens hovedudbredel
se, er det mest sandsynligt, at det vil ske ved, at en ung o ,  som ikke 
tidligere har ynglet, parrer sig med en forhåndenværende S?. I tilfæl
det ved Skovmøllen i 1964 synes denne sidste konstellation netop at 
være praktiseret (se p. 72). 

Til trods for at der således m.h.t. »Ortstreue« findes de nævnte 
mere labile grupper i vandstære-populationen, er det alligevel påfal
dende sjældent, at man i Danmark oplever bosætning i forlængelse 
af en ret talstærk, overvintrende bestands ophold. Dette forhold har, 
så vidt jeg kan bedømme, to årsager. 

Den første er, at der trods en relativ labilitet alligevel kan konsta
teres en traditionel tilbagevenden af individer til lokalpopulationens 
yngleområder, hvilket generelt understøttes af tilbagemeldinger og 
aflæsninger af ringmærkede fugle. 

Den anden årsag til de sjældne bosætninger i overvintringsområ
det, der ofte rummer tilsyneladende velegnede biotoper, må søges i 
vinterpopulationens sammensætning. Der er ifølge tabel 2 i den dan
ske vinterbestand en overvægt af gamle o o og unge S?S?,  derimod 
relativt få unge o o og endnu færre gamle S?S?.  Det er fra Tyskland 
(Creutz 1966) kendt, at de gamle o o vælger samme vinterkvarter, 
ja, endog territorium, fra år til år; og de foreliggende data fra Dan
mark viser tydeligt, at dette også er tilfældet her. Forholdet indebæ
rer, at de unge o o kun har ringe muligheder for at slå sig ned på 
de bedste overvintringslokaliteter og dermed også de mest egnede, 
potentielle yngleområder. 
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Vandstærens populationsfordeling i vinterhalvåret viser sig kort 
sagt at favorisere de ældre individer. Herved sikres en høj overle
velse af gamle fugle, hvilket giver sikkerhed for at en ret fåtallig og 
specialiseret art opnår en god udnyttelse af begrænsede (og traditio
nelle) yngle- og overvintringspladser. På den anden side modvirkes 
artens ekspansion til mere usikre, nye yngleområder. 

For tilladelse til at benytte endnu ikke publicerede ringmærkningsdata takkes 
cand. mag. N. O. Preuss. For hjælp ved aldersbestemmelse af de to vandstære i 
Naturhistorisk Museums samlinger takkes afdelingsleder Palle Johnsen. Flemming 
Byskov og Svend-Erik Petersen er jeg tak skyldig for at måtte benytte deres mål 
og vægte af ringmærkede vandstære. Afdelingsleder, dr. Finn Salomonsen takkes 
for at have stillet Zoologisk Museums samlinger til min rådighed. 

SUMMARY 
As a supplement to the second Danish nesting record of the Dipper 1964 

(Rosendahl & Hansen 1968) information is given on the size and weight of the 
breeding pair (nos. 4 and 5 in table 1), and it is stated that the pair belonged to 
the nominate form, C. c. ci11clus. 

It is discussed how to determine the age of the Dipper. The difference in size 
between ad. o o and ad. �� is indicated (table 2), and so is the difference in 
wing length bel:\veen first year hirds and older ones. Attention is also called to 
shrinkage of museum specimens after skinning. 

Control of Danish Dippers ringed in winter shows that the individual hird 
will visit the same locality tluough several years. In the Danish population of 
wintering Dippers the number of o o highly exceeds that of ��. Contrary to 
other passeriformes which show sexual dimorphism in the choice of winter areas, 
the larger and heavier o o of the Dipper seem to migrate farthest. It may be 
an adaptation to the specialized territorial life in the few suitable habitats, and 
it is supposed to be of survival value that the smaller individuals (��) are stay
ing back as they have smaller consumptions of food. 
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Mindre meddelelser 
Strømpebåndssnog (Thamnophis) indslæbt i Danmark. Fra Den kgl. Veteri

nær- og Landbohøjskole overtog Naturhistorisk Museum i Århus en ældre sam
ling zoologiske præparater. Iblandt disse fandtes en slange på 410 mm, hvoraf 
halen udgjorde de 95 mm. På etiketten oplystes, at den var fanget levende i 
Landbohøjskolens have i København i april 1911. 

Slangen er antagelig indslæbt til Danmark, da den tilhører den amerikanske 
slægt Tha.mnophis (Strømpebåndssnoge) . Denne slægt er udbredt i Nord- og 
Mellemamerika, fra det sydlige Canada til Costa Rica. Arten bestemtes til præ
de-strømpebåndssnog T. radix (Baird & Gil-arcl). Denne er afbildet i farver i 
Smith & Inger: Verdens Dyreliv, Krybdyr, 1958. Den findes udbredt i de østli

ge og centrale dele af USA. Hos dette danske eksemplar udgør halen 23,1 °/o af 
totallængden. Skælklædningen er som følger: Bugskinner 150. Haleskinner 72. 
Skælrække bag nakke 21, midt på kroppen 19, foran kloak 17, skæl kølede. Et  
forreste tindingeskjold. Analskæl udelt. 7 øvre læbeskjolde, 10 nedre. Øjerand 
berører læbeskjolde 3-4. 

Zoologisk Institut, Århus. Palle Johnsen. 
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( X  2). 

Vandkalv med misdannet følehorn. Den 13. august 1967 fangede min lille dat
ter et eksemplar af vandkalven Dytiscus margi.naUs ved en skraldespand i Tisvil
deleje. Ved nøjere eftersyn viste det sig, at vandkalven havde et abnormt venstre 
følehorn, som det ses på vedføjede fotografi. Eksemplaret befinder sig nu på 
Zoologisk Museum i København. 

Set. Pauls Plads 9, København. Johs. EHitzøe. 

Stor tue af røde skovmyre. I litteraturen ser man ofte angivet, at tuerne hos 
rød skovmyre (Formica ru.fa) kan opnå støneiser på op til 1,8 m i højden og 18 
m i omkreds. Det er sjældent, at man støder på tuer af det omfang her i landet. 
Enkelte steder kan man dog se tuer af imponerende dimensioner. Således fandt 
jeg den 23.2.1969 i Høgildgård plantage syd for Herning en tue med en højde på 
1,6 m og en omkreds på ca. 6 m. 

Skivum pr. Vegger. Johs. Bengtsson. 
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NATUR O G  MUS EUM 
Populær-videnskabelige småskrifter 

Udgivet af 
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Udkommer med fire numre årligt. Enkelte numre kr. 3,70 
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FU G LEVÆ R N S F O N D E N  
Fonden til værn af danske fuglelokaliteter. 

Stiftet af Dansk Ornithologisk Forening 1966. 

Fondens hovedformål er at erhverve danske fuglelokaliteter. Gaver til 
fonden er i et vist omfang skattefri. Givere til fonden vil regelmæssigt 
modtage en meddelelse om fondens aktiviteter og om fugleværnspro
blemer. Brochure, love og girokort kan fås ved henvendelse til sekretæ-
ren 

læge L. Ferdinand, Ionstmpvangvej 4, 2750 Ballerup, 

eller til giro 94232, Ingolfs Alle 47, 2300 København S. 

Nogle æld••e å••gange af 

>> F L O R A og F A U N A << 
fås ved henvendelse til apoteker Preben ]orgensen, Hertzvej 44, Åbybøj 

Dansk Natu.r - Dansk Skole 
Årsskriftet 1968 er nu udkommet (22 sider, 4,00 kr.). Det indeholeler 
artikler om narkotika og hallucinogener, deres brug og misbrug. 
Af tidligere publikationer kan endnu skaffes : Årsskrifterne 1962-67 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 Bjanw Egholm, Nørregårdsvej 182, Rødoure. 
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