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blive en slags fortsættelse af de
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Om naturforhold og vegetation i nogle
himmerlandske kilder
Af Johs. Bengtsson,
(Skivum,

9240

Nibe)

INDLEDNING
Hvor der i områder med højtstående grundvand over grundvands
spejlet findes vandstandsende lag, vil grundvandet komme under
tryk, hvis de vandførende lag strækker sig ind under dalstrøg, f.eks.
hvor erosions- eller tunneldale gennemskærer landskabet. Borer man
gennem det vandstandsende lag i dalbunden, vil vandet da på grund
af trykket presses op af jorden. I sådanne egne optræder ofte kilder
ved dalstrøgets sider. Disse forhold findes i Himmerland, hvor det
klassiske eksempel er Lindenborg ådal med kilderne Kovad, Ravn
kilde (se Bengtsson 1967 pag. 7 1 ) , Lille Blåkilde og Blåhøl, alle be
liggende ved Rebild Bakkers overgang til Lindenborg ådal. (Sorgen
frei og Berthelsen 1954 pag. 16-18).
Lignende forhold findes omkring Halkær og Sønderup ådale i det
nordvestlige Himmerland (se fig. 1 ) . Disse åer løber op til ca. 30 m
under det omgivende terræns niveau.
Af oprindelse er Sønderup ådal en erosionsdal, mens Halkær ådal,
ialtfald i det nedre løb, er anlagt som en tunneldal (Geodan 1967).
Ved en boring i dalbunden nord for Vegger sommeren 1967 blev det
konstateret, at grundvandet her stod under et tryk, der kunne presse
vandet godt en meter over dalbundens plan.
I nærværende arbejde skal omtales 6 kilder i forbindelse med de
sidst nævnte ådale. Undersøgelserne har omfattet kildernes topografi,
herunder strømhastighed, vandføring, vandtemperatur og vandkemi.
Desuden er de botaniske forhold behandlet.
Strømhastighederne er målt over strækninger på 4 m med et fly
dende legeme vf. 0,9, hvis overflade flugtede vandfladen og som
havde tre korte kæder hængende ned i vandet. De opgivne resulta
ter er gennemsnittet af h·e målinger i hvert tilfælde. (Metode efter
Schwoerbel1966 pag. 27).
Vandføringen er beregnet ud fra strømhastighederne og kildebæk
kenes tværsnitsareal, idet dog strømhastighederne er omregnet til at
gælde middelstrømhastigheden i de målte kildebække. Denne op
gives til at være 85 °/o af overfladehastigheden. (B . Madsen 1958 pag.
13).
Vandtemperaturen er målt med et 1/10° C termometer, således at
termometrets kviksølvbeholder under målingerne var nedsænket i et
glas, der forblev omkring beholderen sammen med vandet i glasset,
så målefejl som følge af lufttemperaturens indflydelse kunne for-
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Kortskitse visende de omhandlede kilders beliggenhed.
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Fig. 2. Kilde nr. l set mod udløbet. I forgrunden ses tuer af Knop-Siv og
midt i billedet bevoksningen af Liden Vandarve og Vedbend-Vandranunkel,
heri en del høje eksemplarer af Vand-Skræppe.

mindskes. pH-værdierne er målt med indikatorpapir fra firmaet
Merck-Darmstadt, medens hårdbedsmålingerne er foretaget med
standardsæbeopløsning fra Struers Chemiske Laboratorium.
DE ENKELTE LOKALITETER
Kilderne er nævnt i nummerorden, d.v.s. i baner fra vest mod øst
jævnfør kortet fig. l. Efter kildens nummer og navn er opgivet num
meret på det 4-cm kort fra Geodætisk Institut, som lokaliteten kan
findes på.

l. K i l d� v e d V e g g e r. 1216 I-SV.
Sumpkilde beliggende ca. 900 m fra Vegger ad vejen Vegger-Ejdrup.
Kilden er beliggende SV for vejen i et ovalt indhug i de høje skræn
ter langs vejens vestre side. På alle sider pånær ud mod Halkær ådal
er den omgivet af disse skrænter. Udløbet er altså NØ-eksponeret.
Skrænternes højde omkring kilden er ca. kote +16 m, mens kildeom
rådets overflade er ca. kote + 8 m og kun falder lidt mod udløbet.
Kilden er af udstrækning ca. 75 m X 75 m, mod udløbet snævres
bredden dog ind til ca. 4 m. Bunden består ved udløbet af fint sand,
som mod kildens bagvæg tiltager i kornstørrelse for midt i at bestå af
grus. I et område langs bagvæggen oph·æder et område med lerbund.
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Hvor der er plantedække, er mineraljorden dækket af et humuslag,
som mod SØ er så tykt, at det er direkte farligt at færdes på.
Kildevandet samles fra en mængde små kildebække mod udløbet i
en større ca. lO cm dyb og 2 m bred kildebæk Strømhastigheden i
denne er i april l 967 målt til 0,18 m/sek., hvad der bredden og dyb
den af bækken taget i betragtning giver en vandføring på 36 l/sek.
Denne værdi er dog ikke noget middeltal, da friktion langs bund og
sider reducerer gennemsnittet noget. Det er tvivlsomt, om vandfø
ringen gennemsnitligt overstiger 25 l/sek. Vand fra kilden forsyner
Vegger mejeri med ledningsvand.
Vandets temperatur er målt ved udspringet, midt i og ved udløbet,
følgende datoer med de nævnte værdier:

14/11-1966
18/2 -1967
6/6 -1967

udspring

midt i

udløb

7,4°C
7,2°C
9,5°C

7,1°C
5,8°C
9,7°C

6,8°C
6,5°C
8,0°C

Den 1/12-1966 er vandets hårdhed, pH og fosfatindhold bestemt
til henholdsvis 9,4 H0, pH 7,64 og mindre end 7 mg P205/l .
Langt den overvejende del af kilden er dækket med vegetation.
Det største ensartede område findes i den midterste del, hvor bun
den er dækket af et tæt tæppe af Liden Vandarve og Vedbend- Vand
ranunkel. Heri er en del Vand-Skræppe. Længere inde mod kanten af
kilden præges vegetationen af store tuer af Knop-Siv. Desuden finder
man i den egentlige kilde bl.a. Kær-Tidsel, Bredbladet Mærke, Tyk
bladet Ærenpris, Liden Andemad, Tæppegræs, Sideskærm, Sump
Forglemmigej, Kær-Padderokke, Fløjlsgræs og Lancet-Ærenpris.
Allerlængst inde under skrænterne hele vejen langs kildens rand
er vegetationen vældmose- og sumppræget med bl.a. arter som Låd
den Dueurt, Stor Dunhammer, Sump-Fladstjerne, Trævlekrone, Bi
dende Ranunkel, Følfod, Kær-Dueurt, Sump-Kællingetand, Vand
Mynte og Almindelig Brunelle. Denne vegetation er kraftigst udvik
let på begge sider af den store kildebæk På dennes sydlige side findes
desuden mosserne Mnimn cuspidatwn, Marchantia polymorpha,
Ac1'0clacliu.m cuspiclatmn og Clhnacium, clenclroides.
2. K i l d e v e d S k i v u m N ø r r e k r a t. l216 I-SV.
Damkilde beliggende i engen på den sydlige side af Sønderup Å.
Kilden er oval af form med en bredde på ca. 1,5 m og en længde på
ca. 4 m. Kildens overflade ligger på ca. kote + 4 m mens bakkerne,
som afgrænser engen mod syd er ca. kote + 41 m .
Bunden af kilden består overalt a f sort mudder pånær i den S V
ende, hvor vandet vælder op. H e r består bunden af lyst sand, lige
som dybden her er 0,8 m mod de kun 0,4 m i den øvrige del.
I den modsatte ende af selve udspringet fører en 0,15 m dyb og

84

Fig. S. Damkilden nr. 2. Omkring kilden ses bl.a. Dynd-Skræppe (foroven
til højre) og Almindelig Mjødurt (til venstre i billedet).

1 ,5 m bred kildebæk vandet de 50 m ud til åen. Undervejs snævres
løbet ind til kun 0,8 m. Den 5/5 1967 er strømhastigheden målt over
en ensartet strækning på 4 m af kildebækken, resultatet var 0,4 ml
sek. Vandføringen er da 12 l/sek. , men friktionen taget i betragtning
vil den reelle vandføring være ca. 9,5 l/sek.
Vandtemperaturen er målt umiddelbart over det opvældende vand
den 5/5-1967 til 7,2° C og 6/6-1967 til 7,6°C.
Ligeledes den 5/5-1967 er pH målt til 6,5 og hårdheden til 9,0 H0•
Vegetationen i selve kilden er meget sparsom bestående af Bredbla
det Mærke, Tykbladet Ærenpris og Sump-Fladstjerne, hvoraf kun de
to sidste sætter blomst. Omkring kilden i en afstand af ca. l m fin
des Almindelig Mjødurt, Vand-Mynte, Dynd-Skræppe, Sump-For
glemmigej, Ris-Dueurt, Høj Sødgræs, Lancet-Ærenpris, Knop-Siv og
KåltidseL Denne vegetation følger kildebækken på et stykke af vejen
mod åen.
3. K i l d e v e d H ø i r i s M ø l l e. 1216 I-SV.
Sumpkilde beliggende umiddelbart øst for den nedlagte vandmølle
ved Sønderup å. Kilden består af et større område langs åens østre
dalskrænt, hvor der er anlagt et antal fiskedamme, der delvis dækker
en stor del af kildeområdet, idet der til tider kan være vanddækket
og til tider tørlagt pånær de bække, kildevandet danner. Undersøgel
sen har derfor her kun omfattet en del af kildeområdet op mod møl-
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legården, som har så godt som ingen kulturpåvirkning. Dette område
er ovalt, ca. 15 m X 25 m med udløbet orienteret mod vest fra
ovalens ene langside. Kildens overflade har i midten kote + 16 m,
mens bakkerne øst derfor ligger på kote + 41 m . Selve overfladen
falder kun lidt mod udløbet, ca. 0,5 m.
Bunden er nærmest udløbet sandet-gruset, og længere ind mod
baggrunden er der under plantedækket et humuslag af vekslende
tykkelse. Fra kildens bagvæg samles kildevandet i en mængde små
kildebække, som til sidst ender i <':m større bæk, der løber ud i ørred
damsystemet. På grund af ørreddammene er kildebækken kun ca.
0,5 m lang og lige så bred samt særdeles fladvandet, ca. 0,02 m . På
grund heraf har det været praktisk umuligt at måle strømhastighed
og vandføring, men skønsmæssigt anslået er strømhastigheden ca.
0,10 m/sek., hvad der med et meget forsigtigt skøn giver en vand
føring på et par ml/sek. Vandets temperatur er den 6/6-1967 ved
kildebækkens udløb i ørreddammen målt til 1 1,8°C. Den 5/5-1967
er hårdheden målt til lO H0 og pH til 7,0.
Kildeområdet er så at sige dækket af vegetation, der domineres af
et frodigt tæppe af Liden Vandarve, der i forsommeren ædes med
stor iver af kreaturerne. Spredt over området findes der desuden i
ringere antal bl.a. Lav Ranunkel, Vand-Skræppe, Ris-Dueurt, Låd
den Dueurt, Bredbladet Mærke, Sump-Fladstjerne, Vild Brøndkarse,
Sideskærm, Vedbend-Vandranunkel, Tykbladet Ærenpris, Stor Næl
de, Manna-Sødgræs, Sump-Forglemmigej, Kær-Tidsel samt i et bælte
langs kildens bagvæg desuden Følfod, Knop-Siv, Glanskapslet Siv og
Bidende Ranunkel. Omkring kildebækkens udløb findes der desuden
et antal eksemplarer af Rumex acetosa var. hyd1'ophilus, som længere
mod syd i kanten af et par fiskedamme findes i ret stort tal. Omtalt
af Wiinstedt 1931 pag. 418.
4. K i l d e v e d K j el d a l s M ø l l e. l216 I-SV.
Sumpkilde beliggende ca. 2 km SV for Vegger by og strækkende
sig fra umiddelbart øst for Nibe-Hvalpsund landevej ned mod vest
siden af Halkær ådal. Kilden udfylder bunden af en ca. 300 m lang
sidedal til ådalen. Bredden er foroven kun ca. 10 m, men ned mod
vandmøllen bredes den ud til omkring 50 m bredde. På begge sider
samt ud mod landevejen er kildeområdet omgivet af høje skrænter
med kote ca. + 19 m, medens nederste dele ligger på ca. kote + 8 m.
Bunden består på områder uden vegetation af grus, overlejret af fint
sand, mens der under vegetationen er et mere eller mindre tykt
humuslag, der især langs randen af kilden kan være ret usikkert at
forcere. Kildevandet samles fra begge sider langs dalen i flere langs
gående kildebække, foroven i kilden på 4-5 cm dybde og ca. 25 cm
bredde. På grund af vandtilgang undervejs mod udløbet tiltager både
dybden og bredden for ved kildebækkens udløb i mølledammen for
enden af dalen at være ca. 10 cm dybe og ca. l m brede. Strømhastig-
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Fig.

4. Rumex acetosa

var.

hydrophilus i sumpkilden ved Høiris Mølle.

heden i selve kildeområdet er ikke målt, men anslås til 0,20 m/sek.
Når sluseportene til vandmøllen er lukkede, er strømhastigheden i
afløbet fra mølledammen 0,36 m/sek. Det giver en samlet vandføring
fra kildeområdet på ca. 30 l/sek., når afløbets dimensioner og friktio
nen er taget i betragtning.
Vandtemperaturen er målt 2 gange med følgende resultater:

9/4-1967 øverst i kilden 7,0° C og nederst i kilden 7,2°C.
6/6-1967 i midten af kilden 12,0°C, ved siderne af kilden samme sted 9,8°C.
21/5-1967 er i vand fra mølledammens afløb målt pH 6,75 og
hårdhed 7,2 H0•
Vegetationen fordeler sig naturligt i tre afsnit omfattende den øver
ste halvdel samt de to nederste fjerdedele.
Den øverste del præges af en lav vegetation i puder midt i dalen
og lidt højere planter langs siderne. Af arter langs siderne bemærkes
især Knop-Siv, Fløjlsgræs, Vand-Mynte, Kær-Tidsel, Kær-Padderokke,
Dynd-Skræppe, Stor Nælde, Glanskapslet Siv og Følfod.
I den øvrige del af den øverste halvdel findes desuden bl.a. Manna
Sødgræs, Ris-Dueurt, Bredbladet Mærke, Liden Vandarve, Tykbla
det Ærenpris, Vedbend-Vandranunl�el, Tæppegræs, Lancet-Æren
pris, Rumex acetosa var. hydrophilus samt mosserne Bmchytheciu1n
1·ivulare og Gmtanettrum filicinaU1n.
Den øverste del af de to nederste fjerdedele domineres helt af
imponerende tuer af Topstar, som bliver op til 0,75 m høje og om
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vinteren står med de visne blade hængende ud til siden som små
høstakke.
Den nederste del domineres af Høj Sødgræs og Stor Dunhammer.
Desuden findes der i bunden af denne vegetation en del forskellige
kærplanter som Vand-Mynte o.a.
5. K i l d e v e d H y l d a l s M ø l l e. 1216 I-SV.
Sumpkilde beliggende nord for Hyldals Mølle på den østlige side af
Sønderup å. Kilden ligger på overgangen mellem ådalen og de skræn
ter, der afgrænser denne mod øst. Udløbet fra kilden kommer således
til at være vestvendt. Kildens overflade, som kun falder meget lidt,
ligger på kote +9,50 m, mens toppene af bakkerne mod øst ligger på
.
kote +41 m. Kilden er opdelt i to afsnit, et ovalt mod nord og et om
trent rektangulært mod syd adskilt af en ca. l m høj jordvold. Denne
ejendommelige form skyldes, at man i bunden af den oprindelige
kilde har udgravet huller til ørreddambrug, som senere er opgivet,
hvorved kilden igen har fået sin naturlige plantevækst tilbage. Den
ovale del er ca. 11 m X 18 m og den rektangulære 45 m X 9 m med
den smalle ende vendende mod vest. Bunden af begge kildens afde
linger består af grus overlejret af fint sand og under plantedækket af
humus. Humus og sand er i bunden af selve kildebækkene skyllet
bort, så her er ren grusbund. Kildevandet samles i den ovale del i en
kildebæk, som gennem et hul i den adskillende jordvold løber over i
den rektangulære del, hvor den samles med vandet i en langsgående
kildebæk, der samler vandet fra begge sider af den rektangulære del.
Herfra løber vandet samlet i en bæk til åen. Kildebækkene er kun
indtil ca. 5 cm dybe og 0,5 m brede, hvorfor strømhastigheden er
målt i den bæk, der fører den samlede vandmængde mod åen, hvil
ket gav 0,28 m/sek. og en vandføring på ca. 6,51/sek. bækkens dimen
sioner og friktionen taget i betragtning. Temperaturen af kildevandet
ved den nederste ende af den rektangulære del er den 6/6-1967 målt
til l0,3°C og den 6/5-1967 til 7,2° C.
Sidstnævnte dato er hårdheden målt til 8,0 H0 og pH til 6,0.
Begge kildens afsnit er domineret af en vegetation af Liden Vand
arve, som i puder dækker en stor del af bunden. Desuden kan nævnes
Sump-Forglemmigej, Vand-Skræppe, Bredbladet Mærke, Sideskærm,
Manna-Sødgræs, Tykbladet Ærenpris, Ris-Dueurt, Lancet-Ærenpris,
Vild Brøndkarse, Sump-Fladstjerne og Vedbend-Vandranunkel. Des
uden findes der især i randen af kilden bl.a. Knop-Siv, Stor Nælde,
Fløjlsgræs og Glanskapslet Siv.
6 . K i l d e v e d M o s b æ k . 1216 II-NV.
Lille sumpkilde omgivet af vældmose beliggende 1 , 5 km NV for
hovedvej A 13 umiddelbart øst for vejen til Vegger ved et tilløb til
Sønderup å fra SV. Kilden har afløb til denne bæk og har udløbet
orienteret mod NØ. Terrænet umiddelbart omkring kilden er uden
større niveauforskelle og er udlagt til marker. Kildens overflade lig88

Fig. 5. Det store kildeområde nr. 4 ved Kjeldals Mølle. Ved træerne i bag
gmnden ses mølledammen og helt ude i disen Halkær ådal.

ger på kote + 19 m , mens bakkerne, der afgrænser ådalen mod vest,
ligger på kote + 31 m.
Kilden har nærmest form som et Y, idet denne form betegner, de
to kildebækkes sammenløb, da kun de har så stor vandføring, at de er
i stand til at holde bunden fri for humus. Y'ets to grene er hver c a.
5 m lange, mens stammen i Y'et er omkring 10 m lang og betegner
kildens afløb til ovennævnte bækløb. Kilden er overalt et par m
bred. Bunden består af fint sand, der successivt opblandes med hu
mus ved overgangen til vældmosen omkring. Strømhastighed og vand
føring er så ringe, at de ikke kan måles, men de ligger skønsmæssigt
anslået på 2-3 cm/sek. og en vandføring på nogle få ml/sek. Vandets
temperatur e� målt 18/4-1967 til 7,0°C og 6/6-1967 til 8,3°C. Begge
temperaturer er målt, hvor de to kildebække løber sammen. 6/6-1967
er også målt hårdhed til 8,5 H0 og pH til 6,0.
Vegetationen i selve kilden er ret sparsom og udgøres af Dynd
Skræppe, Vand-Skræppe, Kær-Tidsel, Sideskærm, Knop-Siv, Bredbla
det Mærke, Sump-Fladstjerne og Tykbladet Ærenpris.
Vældmosen omkring kilden er fuldstændig domineret af Rød
Hestehov, der om sommeren med sine store blade når en højde på
op til godt en meter og fuldstændig dækker kilden. Foruden Heste
hov findes her spredt Stor Nælde, Alm. Mjødurt, Eng-Nellikerod,
Gederams, Lådden Dueurt, Lådden Dueurt X Dunet Dueurt, Kær
Brandbæger (kun en enkelt), Angelik og Høj Sødgræs.
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SAMMEN FATTENDE BEMÆRKNINGER
F o r d e l i n g e n a f k i l d e ty p e r
Af de tre kategorier, hvori man sædvanligvis inddeler kilder, nem
lig strømkilder (rheokrener), sumpkilder (helokrener) og damkilder
(limmokrener), er de to sidste typer repræsenteret i materialet. Helo
krenen med 5 lokaliteter og limnokrenen med l lokalitet. Om denne
fordeling er forholdsmæssigt repræsentativ som helhed er tvivlsomt,
selvom det er sandsynligt, at helokrenen er den hyppigst forekom
mende kildetype i Danmark, med jævne overgange til vældmosen.
Placeringen i terrænet af de i materialet forekommende typer er
typisk, idet helokrenen som oftest findes på dalskrænten eller på over
gangen mellem dalskrænt og dalbund, mens limnokrenen oftest fin
des på selve dalbunden. Som eksempel herpå kan nævnes fordelingen
af kilderne omkring Lindenborg ådal. løvrigt er det ofte vanskeligt
at rubricere en kilde, idet der findes alle mulige overgange mellem
de forskellige typer.
T e m p e r a t u r f o r h o l d o g s tr ø m h a s ti g h e d
I ingen af de seks kilder er der foretaget målinger af temperatur
forløbet over årstiderne. De foretagne punktmålinger giver dog visse
fingerpeg, idet de målte temperaturer sammenlignet med strømhastig
hed og især vandføring viser tendens til, at årstidens indflydelse på
temperaturerne er omvendt proportional med vandføringen. Oven
nævnte omtales af K. Bornhauser 1913 pag. 10, der ligeledes nævner,
at skovkilder på grund af den ringere insolation er koldere om som
meren end kilder i det åbne land. Dette forklarer, at kilde nr. 6 til
syneladende ikke stemmer overens med de ovennævnte sammen
hænge, idet den da skulle have højere sommertemperatur, end det er
tilfældet.
Strømhastigheden i samtlige kilder er ret beskeden, der hersker
ikke rheophile forhold nogetsteds. Efter Berg 1948 fordeler strøm
hastighederne sig således: lokalitet nr. 2 og 5 moderat, nr. l og 4 svag
og nr. 3 og 6 meget svag. Alligevel har et par af kilderne en ret anse
lig vandføring. Det gælder især nr. l og 4 med henholdsvis 36 og 30
l/sek.
Grundvandets kemi i området
D e foretagne vandanalyser sammen med opgivelser om vandværks
vandet i de omkringliggende byer karakteriserer grundvandet i om
rådet som værende neutralt til svagt surt, middelhårdt og med et stort
indhold af nitrat og sulfat. Desuden er der sandsynlighed for, at van
det i kilderne er rigt på stoffet magnesium i forhold til calcium, samt
at der er stort indhold af ombytteligt natrium. (M. Køie 1 968 pag.
181-182). Altså udpræget euh·ofe forhold i vandet.
Vegetationen
Floralisten må efter lokaliteternes karakter siges at være ret arts-

90

rig: Der er dog en tydelig forskel på artstallet i limnokrenen og helo
krenerne, idet der i den første type kun findes 12 arter, mens der i
heloluenerne findes fra 17 til 32 arter. Det kan synes letsindigt at
slutte sig til noget generelt på grundlag af et så lille materiale, men
det er min erfaring, at denne afgørende forskel mellem de to nævnte
kildetypers artstal er almindeligt gældende. Påstanden støttes bl.a. på
et upubliceret materiale, hvori indgår 10 limnokrener af vekslende
størrelse i Thy. Limnokrenernes artstal er afhængig af dels sh·øm
hastigheden og dermed vandføringen og dels bundens karakter. Arts
tallet vil falde ved stigende vandmængder og mere indhold af sand
eller kalk i bunden. B ornhauser 1913 pag. 6 nævner således, at limno
krener med dyndet eller humøs bund kan have en rigelig bevoksning
af hydrofile fanerogamer.
Ovennævnte afhængighed af mængden af det opvældende vand
skyldes, at frugter og andre formeringsorganer har vanskeligt ved at
synke ned gennem den opadgående vandstrøm. Det er derfor også
naturligt, at det er ved limnokrenens sider, man finder de fleste
planter.
Sammenligner man livsformsspektret for de to kildetyper, er der
ikke store forskelle. Dog er det i sagens natur karakteristisk, at geo
fyter helt mangler i limnokrenen. Også i så henseende adskiller loka
litet nr. 6 sig fra de øvrige helokrener, idet der her mangler både
geo- og therofyter. Det kan hænge sammen med, at denne kilde i type,
som nævnt, nærmer sig vældmosen, og at selve kilden i sommerhalv
året er overskygget af Rød Hestehovs blade.
Af floralistens 55 arter må 11 efter M. Skytte Christiansen 1958,
C. Raunkiær 1 950 og E . Rosh·up 1953 betegnes som egentlige kilde
planter. Det drejer sig om følgende arter, der findes på det antal
lokaliteter, som tallet efter navnet angiver : Batmchium hedemcetmt
(L.) Gray 4, Berula erecta (Huds) Coville 4, Cardarnine arnara L. l,
Ca.tabrosa aquatica (L.) Beauv. 3, Montia verna Neck 4, Nastu1·tium
ttniseriatu.m Howard et I. Manton 3, Rumex acetosa var. hydrophilus
2, Rumex aquaficus L. 3, Stellaria alsi·ne Grimm. 5, Veronica anagallis
aquatica L. 4 og Vemnica beccabunga L. 6 .
Kun ca. halvdelen a f disse arter har i litteraturen iøvrigt været at
finde angivet som kildeplanter. K. Bornhauser 1913 pag. 59 nævner
Nasturtium uniseriatwm, og Vemnica beccabtmga, K. Wiinstedt 1931
pag. 418, 1934 pag. 3 1 2 og 1938 pag. 351 : Rumex acetosa, J. Grøntved 1939 : Rumex acetosa og Rumex aquaUcus, A. Hansen 1959 pag.
93: Rumex acetosa, A. Billing 1960 pag. 9 9 : Rumex acetosa og Stell
aria alsine, A. Pedersen 1961 pag. 29: Rumex acetosa og Rumex
aquaticus, Vald. M. Mikkelsen 1964 pag. 83 ff.: Cardamine amara og
Nasturtium uniseriaturn og J. Bengtsson 1967 pag. 76 ff. : Bentla
ereeta, Nasturtium uniseriatum, Rumex acetosa, Vemnica anagallis
aquatica og Vemnica beccabunga.
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Tabel l

Liste over de fundne arter med angivelse af livsform og forekomst på de enkelte
lokaliteter.

Livsform
H
Achillea ptarmica L., Nyse-Røllike
HH
Acrocladiwn cuspidatum
H
Angel-ica silvestris L., Angelik
Batmchitt.m hedemceu.m (L.) Gray.,
HH
Vedbend-Vandranunkel
Benila erecta (Huds.) Coville, Sideskærm HH
Bmchytheciwn J'i.vula.re
HH
H
Cardam·ine amara L., Vand-Karse
H
Ca.rex panicula.ta L., Top-Star
Ca.tabrosa aquatica. (L.) Beauv.,
H
Tæppegræs
: angustifolium (L.) Scop.,
Chamaenerium
Gederams
H
Ci1'Siu.m oleracett.m (L.) Scop., Kål-Tidsel H
Cirsiu.m palustre (L.) Scop., Kær-Tidsel H
HH
Climacium dendroides
Cmtoneu:mm filicinaum
HH
Epilobium hirsutum L., Lådden Dueurt H
Epilobiu.m hirsutmn L., parvi.flortt.m
Schreb., Lådden X Dunet Dueurt
H
Epilobium obscuntm Schreb., Ris-DuemtH
Epilobium paltistre L., Kær-Duemt
H
Equisetu:m. paltistre L., Kær-Padderokke G
F-ilipendula. t1lma.ria (L.) Maxim., Alm.
Mjødurt
H
Geu:m . rivale L., Eng-Nellikerod
H
Glyceria. fluitmJs (L.) R. Br., MannaSødgræs
HH
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., Høj
Sødgræs
HH
Holcus lanatus L., Fløjlsgræs
H
Hydrocotyle vulga.ris L., Vandnavle
H
Iuncus articulatus L., Glanskapslet Siv H
Iuncus conglomemtus L., Knop-Siv
H
Lemna m :i nor L., Liden Andemad
HH
Lotus t�Uginosus Schk., Sump-Kællingetand
H
Lynchnis flos-cuculi. L., Trævlekrone
H
Marchantia polym01plw
HH
Ment/w aquatica. L., Vand-Mynte
H
92

l

2

Kilde nr.
3
4

5

6 Sum

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

+
+

l

+

4
l
l
3

l

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

4
4
l
l
l
3

+

+

l
l
l

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

l
4
l
3

+
+

2
l

+

3
+

+
+
+
+

+

3
3
l
3
6
3
l

+
+

+

+

2
l
4

Livsform

l

HH
Th

+
+

Th

+

HH

+

Mn ' i um cuspidatum
Montia vema Neck., Liden Vandarve
Myosotis laxa Lehm., Sump-Forglemmigej
Nasturtium uniseriatum Howard et
I. Manton, Tyndskulpet Brøndkarse
Petasites hybridus (L.) Gaert., Rød
Hestehov
Polygonum hydropiper L., Bidende
Pileurt
Pnmella vulgaris L., Alm. Brunelle
Ranunculus acer L., Bidende Ranunkel
Ranuncult1s repens L., Lav Ranunkel
Rumex acetosa var. hydrophilus,
Alm. Syre
Rumex aquaticus L., Dynd-Skræppe
Rumex hydrolapathmn Huds., VandSkræppe
Sagina 110dosa L., Knude-Firling
Senecia paludosus L., Kær-Brandbæger?
Sium latifoli'llm Huds., Bredbladet
Mærke
Stellaria alsine Grimm., SumpFladstjerne
Trifolium repens L., Hvidkløver
Triglochin palustre L., Kær-Trehage
Tussilago farfara. L., Følfod
Typha Iatifalia L., Bredbl. Dunhammer
Urtica dioeca L., Stor Nælde
Veronica anagallis-aquatica L., Lancet
Ærenpris
Veronica beccabunga L., Tykbl.
Ærenpris

Biologisk spektrum:
0/o

H (Hemikryptofyter)
HH (Hydro- el!. Helofyter)
0/o G (Geofyter)
Ofo TH (Therofyter)
0/o

2

+

Kilde nr.
3
4

6 Sum

5

+

+

+

l
4

+

+

+

5

+

3

+

+

H
Th
H
H
H
H
HH

l
l
3
3

+

+
+

+
+
+

+

+

HH
H
H

+

HH

+

+

+

H
H
H
G
HH
H

+

+

+

+
-t-

+
+

+
+

+
+
+

+

2
3

+

3
l
l

+

+

6
5
l
l
3
2
'1

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

-t-

+

+

+

+

HH

+

+

+

+

+

+

Sum

29

12

21

32

23

17

Kilde nr.
l
2

3

4

HH

5

l

4
6

Samtlige 6
6 Kilder

41,4 50,0 52,4 50,0 50,0 70,6 58,2
44,8 41,7 33,3 34,4 36,4 29,4 32,7
6,9 0,0 4,8
6,2 4,6 0,0 3,6
6,9
8,3
9,4
9,6
9,1 0,0 5,5
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Rumex acetosa var. hydrophilus er således oftest behandlet, hvad
der ikke kan forundre, idet planten siden Wiinstedts omtale i 1931
har været meget omdiskuteret, især i systematisk henseende og der
med med hensyn til nomenklatur. Planten blev først antaget som
identisk med var. alpestris eller ssp. lapponicus, altså en arktisk-alpin
plante. Nedenstående en oversigt over nogle forfatteres nomenklatur:
K. Wiinstedt 1931 pag. 418, 1934 pag. 312 og 1938 pag. 351 : var.
alpina L. og arifolius All., A. Hansen 1959 pag. 9 3 : ssp. lapponicus
Hiit og ssp . alpestris ((Scop.) Love) samt A. Pedersen 1961 pag. 29:
var. alpestris (Scop.) Love.
Man mener dog nu, at planten er en speciel dansk varietet under
navnet var. hydrophilus.
Rumex acetosa var. hydrophilus og Rumex aquaticus er begge ret
spredt forekommende. Botanisk Museum har kun få angivelser af
hver fra distrikt 10 og 1 1 . Således for Rumex aquaticus tre fra distrikt
10 og fem fra distrikt 1 1 . For Rumex acetosa var. hydrophilus er tal
lene endnu sparsommere, idet der her ingen opgivelser er for distrikt
10 og kun tre fra 1 1 . Forekomsterne af Rumex acetosa i kilde nr. 4 og
Rumex aquaticus i nr. 4 og 6 er således nyfund, hvilket kan tyde på,
at planterne er mere almindelige end antaget.
Hvilke biotopkrav hos kildeplanterne, der er fordelende faktorer,
er vanskeligt at afgøre uden kulturforsøg. Dog må interessen samle
sig om faktorerne vandtemperatur, grundvandsbevægelse og kemiske
forhold. Efter Hulten 1950 er Berula erecta, Catabrosa aquatica,
Rumex aquaticus og Veronica anagallis-aquatica alle af udbredelses
type nordiske arter, hvad der kan tyde på, at vandtemperaturen for
dem er en vigtig faktor. Det samme må gælde for Rumex acetosa var.
hydrophilus, selvom den ikke som sin slægtning var. alpina, som oven
for nævnt, er arktisk-alpin. For de resterende 6 arters vedkommende
giver deres geografiske udbredelsestype ikke noget fingerpeg om bio
topkrav, men det er givet, at ialtfald de to sidste af ovennævnte fakto
rer har betydning. Betragter man livsformsspektret for samtlige 6
kilder, er det påfaldende, at procenttallet for helofyter er mindre og
for hemikryptofyter større end, hvis man betragter de 11 egentlige
kildeplanter for sig. Det første tal er ca. 20 °/o mindre og det sidste
tilsvarende højere. Men nogen egentlig funktion heri synes ikke umid
delbart indlysende.

AFSLUTNING
Kilderne nr. 4, 2 og 3 er alle placeret indenfor fredede arealer, idet
nr. 4 indgår i fredningen af Kjeldals Vandmølle med omgivelser i
1967 og nr. 2 og 3 ligger indenfor fredningen omkring Sønderup å
og Skivum krat fra 1949.
Til slut en tak til de forskellige lodsejere uden hvis interesse og
velvilje til at lade mig færdes på arealerne til enhver tid, nærværende
arbejde ikke havde været muligt. Endvidere tak til vandværkerne i
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Vegger, Skivum og Ars samt Vegger Andelsmejeri, som beredvilligt
har stillet resultaterne af vandundersøgelser til rådighed.
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Anmeldelse
Valcl. M. Mikkelsen, Kj. Hansen & J. Jensen: Ve;kantens planteli.D. 110 sider.
80 figurer. Pris kr. 27,00. P. Haase & Søns Forlag. København 1968.
Vejkanterne langs mindre befærdede veje egner sig fortrinligt til botaniske ek�
kursioner. Her kan mange problemer af biologisk og økologisk art belyses. Dette
vises i dette smukke bind i serien Orienteri.ng skrevet af professor VaJd. M. Mik
kelsen og to af hans medarbejdere ved Botanisk Institut, Landbohøjskolen. På
grundlag af indgående analyser af vejkantflora i mange dele af Danmark er vej
kantarterne beskrevet og ordnet efter de omgivelser, hvori de forekommer. Betyd
ningen af jordbundens næringsforhold og de tilstødende plantesamfunds karakter
fremhæves. Efter denne almindelige økologiske gennemgang beshives resulta
terne af en undersøgelse af 30 lokaliteter på Sjælland, Fyn og i det sydlige Jyl
land. Til slut omtales en hel række biologiske forhold hos vejkantplanterne: livs
varighedstyper, knoplivsformer, vegetativ formering, blomstringstid, bestøvning,
frøspredning. Bogen er rigt illustreret, fortrinsvis med fotografier, dels taget af
forfatterne dels af naturfotografen Arthur Christiansen. De er alle både smukke
og illustrerende med hensyn til det emne, der behandles. Litteraturliste og fyl
digt register afslutter bogen, der må fremhæves som en af orienteringsseriens
allerbedste, en bog, der må kunne anspore biologilærere til at tage deres elever
med ud at se på Ievenele planter.
E. N.
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Om diatomefloraen i Råbjerg Mile søerne
i Vendsyssel, Nord-Jylland
Af Niels Foged
(Årestrupsvej 20, Odense)

Summary in English

I Foged 1968a redegjordes for diatomefloraen i nogle klitsøer i
Hanstedreservatet i Thy. De var alle beliggende i et postglacialt,
12-13 km 2 stort, flyvesandsområde, der grænser umiddelbart op til
et morænelandskab med flere ret store ferskvandssøer. De under
søgte lokaliteter var ret forskelligartede, idet de dækkede pH-områ
det fra ca. 5.0 til ca. 8,0 og m.h.t. næringsindhold spændte de fra ud
præget oligotrofe til eutrofe lokaliteter. Det påviste artsantal blev
følgelig ret betydeligt og med adskillige ejendommelige og vanskeligt
forklarlige indslag.
Råbjerg Mile søerne, der behandles i det følgende, er ligeledes be
liggende i et postglacialt flyvesandsområde, men afstanden til de nær
meste glaciale landskaber, der ydermere er søfattige, er ret stor ( ca.
15 km) . Vindvirkningen her er større end andre steder i Jylland, idet
der ikke findes oprindelige vindbremsende terrænformer mellem Tan
nis Bugt i Vest og Kattegat i Øst. De ferskvandslokaliteter, der fore
kommer i området nord for det ældre glaciale terræn, vil alle på
grund af sandflugt i forbindelse med klimatisk betingede grund
vandsændringer være stærkt foranderlige m.h.t. størrelse og belig
genhed. Mange af de mindre vil ofte kun eksistere i en kort årrække .
P å Videnskabernes Selskabs kort fra 1 793 findes ingen søer eller
damme i området. Der har utvivlsomt også dengang som nu været
mange mindre ferskvandslokaliteter og sumpområder i klitterne. På
Geodætisk Instituts kort fra 1929 (M 216, A 214 og A 2 1 6) findes to
større damme vest for Bunken klitplantage. De eksisterer muligvis
endnu i anden form og størrelse. Det er sandsynligt, at de to prøver
nr. 73/1967 og nr. 7 1/1967 kan være fra disse to damme. De 3 andre
lokaliteter, der behandles i det følgende, kan ikke lokaliseres nær
mere på de angivne kort, idet de geomorfologiske forhold (heri Rå
bjerg Miles beliggenhed, form og højde) er ændret ved sandflugt i de
mellemliggende år.
TIDLIGERE UNDERSØGELSER
I E. Østrup 1910 nævnes ialt 21 diatomeer med Råbjerg Mile som
findested. Materialet til disse oplysninger er indsamlet af botanikeren
E. Warming, der i E . Warming 1906-09 har beskrevet Råbjerg Mile
og dens omegn. Det er ikke hos E. Østrup 1910 nærmere angivet,
hvor prøverne er taget. Det må antages, at de stammer fra lokaliteter

96

i selve vandreklitten eller dennes nærmeste omegn. Det er muligt, at
de dengang eksisterende damme ikke findes mere, eller at de er så
stærkt ændrede, at de vanskeligt vil kunne erkendes i dag.
E. Jørgensen 1948 har en prøve ( m. 3 1 ) fra en lokalitet betegnet:
Øst. Råbjerg Mile Sø. Den angives at være 9 ha stor og have en vege
tation af Phmgmites, Heleocha1'is palust1·is og Lobelia. Den er oligo
trof, med pH 6.4, alkalinitet ( cc n/10 HCl/100 cc) 0 .25, karbonat
hårdhed (i tyske grader) 0.7 og total hårdhed 3.0. Hvilken af de i det
følgende behandlede lokaliteter det drejer sig om, er vanskeligt at
afgøre, men sandsynligvis er det den østligste af lokaliteterne, vest
for Bunken klitplantage og syd for den nuværende vandreklit. Der
fandtes 45 forskellige diatomeformer (table 1 6, p. 90).
LOKALITETER OG MATERIALE
Materialet er fra 5 damme i nær tilknytning til vandreklitten Rå
bjerg Mile (57° 37-38' N. lat., 13° 23' E. Gr.). Dammene er alle ud
præget oligotrofe. Vandets reaktion er overvejende mere eller mindre
sur. Som følge af den mange steder tætte vegetations biologiske virk
somhed vil pH utvivlsomt være ret varierende i den enkelte biotop.
De i det følgende angivne pH-værdier, der alle er enkeltiagttagelser
fra det tidspunkt, da diatomeprøven blev taget, kan derfor kun tillæg
ges en vis vejledende værdi. En sammenligning med andre lignende
lokaliteter giver dog grund til at tro, at pH sædvanligvis er mindre
end 7.0.
Lokaliteterne anføres i tabellerne i det følgende i h. t. de d. 2 1 . 7 .
1967 under prøvetagningen iagttagne pH-værdier, således at prøven
med den laveste pH-værdi (det sureste vand) anføres først, og prø
ven med det mindst sure vand sidst.
l. Den vestligste lokalitet er et stort irregulært formet og lavvandet dam- og
sump-område, sydvest for Råbjerg Mile. Vandet var her svagt brunligt og pH
6.5. Der var en frodig vegetation med stærkt fremherskende Cm·ex-tuer. Desuden
fandtes en del Batrachium og Hydrocotyle. I en del af sumpområdet fandtes en
mågekoloni. Prøve nr. 82/1967 herfra bestod af sand fra dambunden mellem
Carex-tuer.

2. Øst for nævnte lokalitet fandtes et andet lavvandet damområde med en ikke
særlig yppig og ret spredt Phragmites bevoksning over hele dammen. På sand
bunden voksede en ret tæt bevoksning af Lobelia do1tmanna. Prøven herfra nr.
73/1967 bestod af Lobelie-planter med algebelægninger.
3. Dette område fortsatte længere mod øst i en tredie lokalitet syd for Råbjerg
Mile. Denne lokalitet, hvis østrand følger vestkanten af Bunken klitplantage,
havde en tættere PhrogmUes bevoksning, der især i dammens nordside, ind
mod Råbjerg Mile, dannede en ret tæt rørsump. I den sydlige del af dammen
fandtes en tæt, dominerende Sphagnum-bevoksning mellem tagrør-planterne.
Vandet var her ret klart og pH 6.0. Prøve nr. 71/1967 bestod af forskelligt vege
tationsmateriale fra rørsumpområdet i dammens nordside.
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Råbjerg Mile havde i 1967 nærmest form af en meget stor parabelklit, hvis to
lange arme forløb omtrent vest-øst, og de forenedes i klittens højeste, midterste
og østligste del. På den store sandblæste flade mellem de to arme fandtes to
lavvandede damområder.
4. I den østlige og mest lavvandede dam inde i klitten var vandet klart med pH
5.0. Der var rørsumpbevoksning med Heleocharis palustris som den mest frem
trædende højere plante. Desuden var der ret mange eksemplarer af Lobelia dart
manna og Polygonum amphibium. Prøven nr. 75/1967 herfra bestod af forskellige
planter fra dammen med algebelægninger.
5. I den vestlige del af den store afblæsningsflade fandtes et større damområde
med spredt Phragmites-bevoksning og et tæt S phagn um-tæppe på dambunden.
Vandet var klart og pH 4.5. Prøven nr. 77/1967 herfra bestod af fnuggede brune
belægninger på sandbunden nær dambredden.
SPEKTRE
Der er i hver prøve talt 500 skaller, og analysen for diatomeindhold
er fortsat med notering af de derefter påviste arter. På grundlag her
af er halobie- og pH-spektre beregnede som sædvanligt.
H a l o b i e - s p e k t r e (Tabel l)
I alle 5 lokaliteter udgør halofobe arter 50 Ofo eller mere (indtil
74.4 °/o) af samtlige talte skaller. Den næststørste gruppe - indiffe
rente - udgør fra 24.8 til 48.0 °/o. Haline arter spiller en helt under
ordnet rolle. I prøve m. 82/1967, hvor de er hyppigst, udgør de kun
2.6 Ofo, og af disse er 1 . 2 Ofo Nitzschia frustulum var. perpusilla, hvis
placering er usikker. Muligvis er den indifferent. Råbjerg Mile søernes
halobiespektre falder nogenlunde sammen med spektrene for Torup
Tabel l

Halobie-spektre (Halobion spectra)
Prøve nr. (Sample no.)
t<D
G>
......
--.
tt-

halofobe
antal arter
(halophobous) skaller Ofo
antal arter
indifferent
(indifferent)
skaller 0/o
halofile
antal arter
(halophilous) skaller Ofo
mesohalobe
skaller Ofo
(mesohalobous)antal arter

(number of species)
(valves Ofo)
(number of species)
(valves 0/o)
(number of species)
(valves Ofo)
(valves Ofo)
(number of speci�s)

antal arter (number of species)
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14
74.4
36
24.8
2
0.8

t<D
G>
......

iJs
t-

15
64.0
31
34.6
3
1 .4

t<D
G>
......
--.
......
t-

21
74.2
48
25.0
3
0.8

27
62.6
71
34.6
6
2.6

13
50.0
43
48 .0
3
2.0

l
0.2
52

49

72

105

59

Tabel 2

pH-spektre (pH-spectra)
Prøve nr. (Sample no.)
t<O
O>
.....
-tt-

acidofile
( acidophilous)
indifferent
(indifferent)
alkalifile
(alkaliphilous)
alkalibionte
(alkalibiontic)

antal arter
skaller 0/o
antal arter
skaller Ofo
antal arter
skaller Ofo
antal arter
skaller Ofo

(number of species)
(valves Ofo)
(number of species)
( valves Ofo)
(number of species)
(valves Ofo)
(number of species)
( valves Ofo)

antal arter (number of species)

17
78.6
26
19.0
7
2.0
2
0.4
52

t<O
O>
.....

1?.;
t-

t<O
O>
.....
-.....
t-

17
69.0
26
28.0
6
3.0

21
79.0

49

72

37
18.6
12
2.4
2
0.0

t<O
O>
.....
-C'l
CO

27
69.4
40
17.8
30
12.6
8
0.2
105

t<O
O>
.....
-C')
t-

16
53.8
31
39.4
12
6.8
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Vester Sø og Vorup Sø i Thy (Foged 1963). Disse to søer er begge
oligotrofe; de har sur reaktion, lav alkalinitet og kalkindhold. Klorid
indholdet er derimod, sammenlignet med mange andre danske sø
lokaliteter ret højt, nemlig 35-50 mg/l. Der foreligger ingen kemiske
data for Råbjerg Mile søerne, men formentlig har de et lignende ret
højt kloridindhold, idet de høje værdier i vest- og nord-jyske havnære
lokaliteter beror på vindtransport af salte fra det nærliggende hav.
Den dystrofe Sorte Sø i Sydfyn (Foged 1 950) er den eneste af mig
undersøgte danske sølokalitet, hvor mængden af halofobe diatomeer
er større end i de nævnte lokaliteter i Thy og ved Råbjerg Mile.
Halobiespektrene fra søer andre steder i landet er helt afvigende
fra de her fundne, idet de indifferente diatomeer sædvanligvis ud
gør den helt dominerende gruppe i disse, medens halofobe diatomeer
spiller en ganske underordnet rolle (se bl.a. Foged 1 954 og 1 963) .
p H - s p e k t r e (Tabel 2)
pH-spektrene er ligeså ensidede som halobiespektrene. De acidofile
diatomeer er absolut dominerende, idet de udgør fra 53.8 til 79.0 Ofo
af de talte skaller. Den næststørste gruppe, de indifferente (circum
neutrale) udgør fra 17.8 til 39.4 Ofo, medens alkalifile arter højst ud
gør 12.6 Ofo (i prøve nr. 82/1967). Råbjerg Mile søerne ligner også i
den henseende de forannævnte lokaliteter i Thy (Torup Vester Sø
og Vorup Sø) samt Hanstedreservatets lokaliteter Præstekær, Dam
mene, Store Vand, S okland og Hykær (Foged 1968a), hvis pH-værdier
alle er mindre end 7.0, altså mere eller mindre sure lokaliteter. Sorte
Sø's pH-spektre er endnu mere udpræget »sure« i overensstemmelse
med denne lokalitets sure, næringsfattige milieu. Eutrofe lokaliteter
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er sædvanligvis mere eller mindre alkaliske, og acidofile diatomeer
findes så godt som ikke i disse (se bl.a. Foged 1951, 1 954 og 1963).
Det er bemærkelsesværdigt, at den halofobe gruppe i halobie-spek
trene og den acidofile gruppe i pH-spektrene er omtrent lige store
både m.h.t. artsantal og skaJ-0/o til trods for, at det overvejende drejer
sig om forskellige arter i de to tilfælde.
DIATOMEFLORAEN
Der er påvist 158 forskellige former (Tabel 3) tilhørende 122 arter
og 24 slægter i 5 prøver fra de 5 lokaliteter, der alle er beliggende på
et areal, der næppe er mere end 1-2 km 2 • Floraen må betegnes som
meget artsfattig. Til sammenligning kan nævnes, at der i den lille
dystrofe skovsø, Sorte Sø, i Syd-Fyn blev påvist 175 forskellige dia
tomeformer (Foged 1 950), og i Hanstedreservatets klitsøer fandtes
383 forskellige diatomeer (Foged 1968a).
Som dominanter (arter med hyppighed 10 Ofo pr. prøve) blev føl
gende former påvist: Fragilaria virescens (halofob, acidofil), F. vire
scens var. elliptica (halofob, acidofil), FrustuUa rhomboieles var. sax
onica (halofob, acidofil), F. 1·homboieles var. saxonica fo. capitata
(halofob, acidofil), Tabellaria flocculosa (halofob, acidofil) og Syneelm
nana (halobie indifferent, pH indifferent).
I Foged 1968b er Fragilaria virescens fundet i 104 prøver, fordelt
således: i 7 prøver ved pH mindre end 5 .4, i 42 ved pH : 5.5-6.4, i 47
ved pH : 6 .5-7.4 og i 8 ved pH højere end 7.5. Var. elliptica, der
fandtes i 22 prøver, optrådte således: i l prøve ved pH mindre end
5 .4, i 8 ved pH : 5.5-6.4 og i 13 ved pH : 6.5-7.4.
Der skulle således være god grund til at tro, at disse to former kan
henregnes til den acidofile gruppe, hvilket følgelig er sket ved bereg
ningen af pH-spektrene i tabel 2 .
Syneelm nana betegnes a f F. Hustedt 1 930-67 (II:212) som >>Nor
disch-alpine Siisswasserform«. Det må anses for ret usandsynligt, at
denne art skulle være alkalifil, som den tidligere er betegnet. >>Nor
disk-alpine ferskvandsformer« er blevet brugt som betegnelse for en
række arter, der især tidligere fortrinsvis er fundet i ofte ret nærings
fattige (oligotrofe) lokaliteter i de europæiske Alper og i Skandina
vien. Flertallet af dem er formentlig acidofile, eventuelt pH-circum
neutrale. Selve udh·ykket >>nm·disk-alpine former« har ingen mening,
da de som sådanne betegnede arter har vist sig at have en langt videre
udbredelse. I mit eget Varanger-materiale (Foged 1 968b) har jeg kun
fundet Syneelm nana i nogle få prøver, men dens optræden i disse be
styrker mig i den opfattelse, at den må være pH-indifferent (circum
neutral).
Centriske former findes ikke i Råbjerg Mile søerne. En enkelt skal
af Melosim islanelica må anses for tilfældig indslæbt Det samme gæl
der for en skal af den halofile og alkalifile Cyclotella meneghiniana.
Mesohalobe og polyhalobe arter mangler ligeledes, idet en skal af
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den mesohalobe Rhopalodia musculus sikkert også er indslæbt. Det
må atter pointeres, at manglen på indslæbte saltvandsformer er tem
melig forbavsende, da afstanden til Tannis Bugten kun er 2-3 km,
da de overvejende og stærkeste vinde kommer herfra, og da der i alle
tilfælde i den vestligste af dammene (nr. 82/1967) er en mågekoloni
hvis medlemmer må formodes daglig at fouragere i havet.
Følgende ferskvandsslægter, der alle er repræsenterede i Hansted
reservatet, er ikke fundet i Råbjerg Mile søerne : Amphiplema, Aste
rionella, Cymatoplema, Dent-icula, Gomphocymbella, Gymsigma, Me
'l"idion, Opephom, Peronia, Rhoicosphenia, Stenopterobia og Stepha
nodiscus.
Områdets diatomeflora er yngre end littorinatiden, da det først
efter denne hævedes over havets overflade. Sandflugt, klitdannelse
med damme og sumpe i de laveste områder er begyndt umiddelbart
herefter, og i tilslutning hertil er diatomefloraens indvandring straks
startet. Denne indvandring kan være sket såvel fra sydligere lokali
teter i Danmark som fra Norge og Sverige. Uden antagelse af fugle
transport vil det være vanskeligt at forstå hvordan. Ingen af de fundne
arter behøver at være indvandrede fra Norge eller Sverige. Så godt
som alle er tidligere fundne i Danmark, og de allerfleste forekommer
i oligotrofe jyske lokaliteter.
Diatomefloraen i de nærmeste mere næringsrige biotoper, Råbjerg
Sø og de ganske unge, kunstige damme i Tværsted plantage, er helt
afvigende fra Råbjerg Mile søernes. Der kan følgelig ikke herske tvivl
om, at diatomeer spredes hurtigt, og at »natural selection« fungerer
særdeles effektivt på dette felt.
Tabel 3

Floraliste (list af species)

77
Achnanthes
flexella (Kiitz.) Brun
- var. alpest-ris Brun
linea-ris W. Smith
mintt.tissima Kiitz.
- var. cryptoceplwla Grun.
mcu.roata Hust.
Amplwra
ouaUs Ki.itz. var. libyca (Ehr.) Cleve
veneta Kiitz.
Anomoeoneis
exiUs (Kiitz.) Cleve
- var. lanceolata Mayer
sphaerophora. (Kiitz.) Pfitzer

Prøve nr.
(Sample no.)
75
71
82
0.2
2.0

8.0
4.2
l.O
l.O

0.2
1.2

0.4

2.6

73
0.6
0.6
1.6
0.6
0.2
0.8
0.6

0.2
0.6

0.6
+

l.O
3.6
+

0.6
0.4

101

77
Galoneis
amphisbaena (Bory) Cleve
bacillmn (Grun.) Cleve
cligitus E. Jørgensen
silicula (Ehr.) Cleve
- var. tnmcatula Grun.
Caeconeis
placentula Ehr.
-var. euglypta (Ehr.) Cleve
- var. lineolata (Ehr.) Cleve
Cyclotella
meneghiniana Kiitz.
Cymbel/a
cesatii (Rabh.) Grun.
cist-ula (Rabh.) Grun.
cuspidata Kiitz.
graciUs (Rabh.) Cleve
hebridica (Greg.) Grun.
incerta Grun.
naviculifonnis Auersw.
obtusiuscula (Kiitz.) Grun.
perpusil/a A. Cleve
prost·rata (Berkeley) Cleve
p usilla Grun.
turgida (Greg.) Cleve
Diatoma
elongatum Ag. var. tenuis (Ag.) Kiitz.
Dipioneis
oculata (Breb.) Cleve
ovalis (Hilse) Cleve
- var. oblongella (Naeg.) Cleve
petersenU Hust.
Epithemia
sorex Kiitz.
turgida (Ehr.) Kiitz.
- var. gramdata (Ehr.) Grun.
zebra (Ehr.) Kiitz.
- var. poreelitiS (Kiitz.) Grun.
- var. saxonica (Kiitz.) Grun.
Ermotia
alpina (Naeg.) Hust.
arcus Ehr.
diadon Ehr.
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Prøve nr.
(Sample no.)
75
71
82

73

0.2
1.2

+
2.0
0.4
0.2

2.2
0.2

+
0.4

+

0.4

0.6
+

+
0.8

0.4

5.0

3.0
+
0.6

+
0.2
2.4
0.8
+

0.8
0.2
0.8
0.2

+
0.2
+

0.2

0.2

l .O
+
0.4
+
3.6
+
+

l .O

+
+
+

+

0.2
+
+

0.6
+
+

0.4
1 .2
0.2

0.2

0.2

0.4

0.2
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exigua (Breb.) Grun.
faba (Ehr.) Grun.
lunaris (Ehr.) Grun.
- var. sttbarctwta (Naeg.) Grun.
monodon Ehr. var. bidens (Greg.)
W. Smith
pectinalis (Kiitz.) Rabh.
- var. minor (Kiitz.) Rabh.
- - fo. ·hnpressa Ehr.
praerwpta Ehr.
- var. bidens Grun.
rhomboidea Hust.
robusta Ralfs var. tetraodon (Ehr.)
Ralfs
tenella (Grun.) Hust.
-var. campacta Hust.
veneris (Kiitz.) O. Miiller
Fragilaria
capucina Desmaz.
- var. mesolepta (Rabh.) Grun.
constwens (Ehr.) Grun.
virescens Ralfs
- var. elli.ptica Hust.
Fl'ustulia
rhomboides (Ehr.) De Toni var.
saxonica (Rabh.) De Toni
- - fo. capitata (A. Mayer) Hust.
vulgaris Thwaites
Gomphonema
acuminatum Ehr.
- var. coronata (Ehr.) W. Smith
constrictmn Ehr.
gracile Ehr.
lanceolatum Ehr.
parvulu.m Kiitz.
- var. micropus (Kiitz.) Cleve
Hantzschia
amphioxys (Ehr.) Grun.
- var. vivax (Hantzsch) Grun.
Melosira
italica (Ehr.) Kiitz.
Navicula
ca·ri Ehr. var. angusta Grun.

Prøve nr.
(Sample no.)
75
82
71
+
l.O

0.2
0.2

l.O

2.8

0.8

0.4
+
l. O

+
0.2
+
0.4
+
1 .8
l.O
0.2
+
3.6

73

+
0.2
+
+

0.4
0.8
0.2

0.6
0.2

+
3.4

3.0

0.4
l. O

0.6

0.4
0.8

0.2

0.4

0.2

+
+

l. O
0.4
1 .4

2.0
22.6

0.4
48.2

17.0
26.6

1.2
14.4

0.2
56.0

16.6
17.0

l. O
0.6

1 .8
0.8
+

0.8
0.2

0.2
+

0.2
+
+
0.2
+

0.2
0.4

1 .8

0.2

0.8

0.4

0.4

+

0.2
0.2
+
1.4
1 03
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cincta (Ehr.) Kiitz.
clementiaides Hust.
caccaneifarmis Greg.
cryptacephala Kiitz.
cuspidata Kiitz. var. hel'ibaudi Perag.
festiva Krasske
pseudauentralis Hust.
pupula Kiitz.
- var. capitata Hust.
- var. rectangularis (Greg.) Grun.
radiasa Kiitz.
rhynchacephala Kiitz.
rataeana (Rabh.) Grun.
sclzOnfeldii Hu st.
subtillissi.ma Cleve
t-uscula (Ehr.) Grun.
variast·riata Krasske
viridula Kiitz.
Neidium
affine (Ehr.) Cleve
- var. amphirhynclws (Ehr.) Cleve
- var. langiceps (Greg.) Cleve
binadis Ehr.
iridis (Ehr.) Cleve
- fo. vernalis Reichelt
- fo. abtusa Hust.
ladagense (Cleve) Foged var.
denset·riata Hust.
Nitzschia
angusta (W. Smith) Grun. var.
acu.ta Grun.
dubia W. Smith
frustulum Kiitz.
- var. perpusil/a (Rabh.) Grun.
gracilis Hantzsch
ignarata Krasske
mahihaensis Foged
palea (Kiitz.) W. Smith
perminuta Grun.
Pinnularia
barealis Ehr.
braunei (Grun.) Cleve var.
amphicephala (A. Mayer) Hust.
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Prøve no.
(Sample no.)
71
82
75

73

0.2
+
0.6

0.8

+

0.2
+
7.8

0.8

0.6
0.2

1.2
0.2
+
+

+
2.6

0.4
0.6
0.2
4.8

0.2
+
0.4

0.2
0.6

1 .2
0.4

0.2

6.0

+
0.2
0.2

2.4

2.0

0.4

+

0.2
+

+
0.4

+
+
0.2

0.6

0.2

1 .6

0.2

0.2

0.4

0.4
+

0.4
0.4
l .O

0.6
9.4

0.6
1.2
+

1.2
0.2
0.6
0.2
+

+
+

0.2

+

1.2
0.4

dactyltls Ehr.
divergentissima. (Grun.) Cleve
divergens W. Smith
- var. elliptica Grun.
gibba. Ehr.
- var. Unearis Hust.
- vat. mesogongyla (Ehr.) Hust.
hemiptera W. Smith
-intermedia. Lagerst.
interrupta W. Smith
- var. minutissima Hust.
krockei Grun.
legrmWil Ehr.
maior Kiitz.
mesolepta (Ehr.) W. Smith
microstauron (Ehr.) Cleve
- var. bn3bissonii (Kiitz.) H ust.
nobilis Ehr.
sil-vatica Boye Petersen
stomatophora Grun.
subcapitata Greg.
subsolaris (Grun.) Cleve
·r111dulata Greg.
viridis (Nitzsch) Ehr.
- var. sudetica (Hilse) Hust.
Rhopalodia
gibba (Ehr.) O. Miiller
- var. ventricosa (Ehr.) Grun.
musculus (Kiitz.) O. Millier
Stauroneis
anceps Ehr.
- var. hyaUna Brun & Perag.
gracillima Hust.
phoenicenteron Ehr.
Surirella
a.mphioxys W. Smith
linearis W. Smith
- var. constricta (Ehr.) Grun.
Synedra
nana Meister
tenera W. Smith
·u lna (Nitzsch) Ehr.
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Prøve nr.
(Sample no.)
75
71
82

0.2

0.4

73

+
+
+

0.2

0.2
1.6

0.2

0.6

0.2
1.4
0.4

+
0.2
+
0.6
0.2

0.2
+

1 .6

0.6
0.4

l.O
l .O

0.2
+
0.2

0.4
0.4

2.8
0.8

0.6
0.2
0.4

0.4

0.2
0.2
+

0.2
0.4
0.2
+
0.2
0.2
+
0.2
0.4
l. O

0.4
l.O
0.2

0.2

0.2
1 .2
0.4
+

0.4
+

0.2
0.2
0.6

0.6
0.8
0.4

+
+

+
+
0.2

0.2
+

+

0.2
+
0.2

0.8

0.2

0.8

0.6
0.4
0.6
0.2

0.4

0.2
+

0.4
0.4
0.2
20.0

0.4
0.2

0.2
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Tabellaria
binalis (Ehr.) Grun.
fenestrata (Lyngbye) Kiitz.
flocculosa (Roth) Kiitz.

0.2
4.8

+

2.2

4.4
15.0

0.2
0.4

1.4
29.0

SUMMARY
Samples from 5 ponds in or in the vicinity of the !argest drifting dune in Den
mark, Råbjerg Mile in North Jutland, have been analysed for diatoms. All 5 ponds
are situated on shifting sand, settled on marine deposits, that has raised above
sea-level since the Littorina period. All of them are ve1y young, not more than
some few decenniums old. The water has an acid reaction and is very poor in
nutritious matter (distinctly oligotrophic) .
Halobion and pH spectra are calculated (table l and 2 respectively). In lhe
halobion spectra the halophobous species make up 50 per cent or more of the
valves counted. In the pH spectra the acidophilous species are absolutely domi
nant (more than 50 per cent) in all samples.
The diatom flora is ve1y poor in species (158 forms) and table 3 gives a list of
all forms stated and their frequency in each locality.
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Noter om Bøllemosens vandkalvefauna
Af Mogens Holmen
(Vangelcdet 27, Virum)

Bøllemosen i Jægersborg Hegn er kendt som findested for mange
af vore sjældne eller mest interessante ferskvandsinsekter. Selve søen,
der udgør størstedelen af mosen, er en ret sur brunvandssø. Målinger
med indikatorpapir viser en pH på 4,7 - 4,8. Søen er næsten helt om
givet af hængesæk med Sphagnum. og en rørsump, der mest består af
tagrør, lysesiv, iris, dunhammer og gifttyde. Egentlige vandplanter
findes ikke udover hvid åkande. Trods hovedstadens nærhed er ste
det ret beskyttet, og viser da heller ikke tegn på nævneværdig forure
ning.
Gennem de senere år har jeg med mellemrum undersøgt mosens
vandkalvefauna for derved at kunne konstatere, hvor mange af de
mere interessante arter der stadig forekommer her. I tabel I er opført
de arter, der herunder er blevet fundet. Tabellen omfatter udeluk
kende fund af imagines . Den er samtidig ordnet efter dato og giver
derved til en vis grad et indtryk af på hvilke årstider de enkelte arter
kan træffes. Det fremgår således at det største antal arter træffes i
mosen i månederne august-september. På denne årstid klækkes de
arter, hvis larver forekommer om sommeren, hvilket vil sige største
delen af de vandkalve der blev fundet. Når de arter, der er larver om
vinteren, som f.eks. arter af slægten Ilybius, hen på efteråret har
lagt æg og dør, vil antallet af arter med imagines dale. Når de arter,
der har overvintret som imagines, om foråret for en del arters ved
kommende dør efter at have lagt æg, vil dette igen medføre et lavt
arts-antal i tabellen. En stigning i antallet af arter vil igen finde sted,
når de arter, der har overvintret som larver, klækkes.
Af de 32 arter, som det er lykkedes mig at finde i Bøllemosen, skal
et par omtales nærmere. Af størst interesse er afgjort den ret rigelige
forekomst af Cybiste1' lateralima1'ginalis Deg. Den er fundet i størst
antal i august-september måned umiddelbart efter, at den nye gene
ration er kommet frem. Et helt nyklækket individ er blevet taget i
slutningen af august. Den overvintrer som voksen, sandsynligvis på
ret dybt vand, og går tilsyneladende tidligere i overvintring end
Dytisc u s-arterne. Æglægningen foregår i midten af maj måned, på et
tidspunkt, da D ytiscus artern e allerede har larver. I Hansen (1 964)
angives, at mellemstore larver er taget i Bøllemosen 6 .-15. juli og
en lille larve 27. juni. Selv har jeg fundet larver af Cybister den 29.
juni. De forekom da talrige i alle stadier. C. lateralimarginalis Deg.
hører til vore store vandkalve. Den kan blive 30-35 mm lang, altså
lige så stor som vore to almindeligste Dyt iscus -arter, D. marginalis L.
og D. ci1'CtnnC'inctus Ahr. Trods en overfladisk lighed med disse to,
kan den dog let kendes på de meget korte og bredere bagskinneben,
-
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Dytiscinae

Acilius canaUculatus Nicol.
- sulcatus L.
Cybister lateralimarginalis Deg.
Dytiscus circu.mcinct-us Ahr.
dimidiat-us Bergstr.
- lapponicus Gyll.
- mm·ginalis L.
Graphoderes cinereus L.
Hydaticus seminiger Deg.
Colymbetinae

Agabus bipustulattls L.
- congener Thunb.
- sturmii Gyll.
Colymbetes fuscus L.
- paykullii Er.
llybius ater Deg.
fenestratus F.
- guttiger Gyll.
- obscun1s Marsh.
Nartus grapei Gyll.
Rantus exoletus Fors!.
n otatus F.
- punctatus Fourer.
Hydroporinae

HydropartiS dorsalis F.
erythrocephalus L.
negleettiS Schaum
obscurus Sturm
pallistris L.
piceus Steph.
tristis Payk.
umbrasus Gyll.
Hygratlis decorat·us Gyl!.
Hyphydrus ovatus L.
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Fig. l. Venstre bagben af Dytiscus ma.rginalis o (t.v.) og Gy
bister lateralima.rginalis o (t.h.) visende skinnebenet (t) og
dets to endesporer.

samt på at bagskinnebenets underste endespore er mere end dobbelt
så bred som den øverste; hos Dytiscus slægten er de to endesporer ca.
lige brede (Fig. 1 .) . Hunner af de to slægter adskilles desuden let,
idet bagfødderne hos Cybister på begge sider er forsynet med en
hårbræmme, hos Dytiscus er der kun hårbræmme på den ene side.
Hannerne adskilles let på de udvidede forbensled, hvis underside hos
de to slægter er yderst forskelligt udformet (se fig. 2 ) .
Larven hos Cybister m å nok regnes for Danmarks længste vand
kalve-larve. Individer fra Bøllemosen målte op til 67 mm. Men for
uden på størrelsen kendes den fra alle danske vandkalvelarver på de
rudimentære cerci. Meget karakteristisk er også den tre-spidsede for
rand på clypeus samt bagkroppens små rygskjolde, der gør, at krop
pen bliver ret blød. Hos de fuldvoksne larver fra Bøllemosen er
ryggens farve mørkt brun med en lidt lysere linie langs midten, un
dersiden er derimod lys med en mørk linie langs hver side. Hos
mindre eksemplarer synes farverne at være noget lysere.
C . lateralimarginalis Deg. er en art med sydlig udbredelse. I Dan
mark er den meget sjælden, og kun rapporteret fra øerne og Born
holm. På Lolland-Falster er den angivet fra flere lokaliteter. Mange af·
angivelserne er sikkert temmelig gamle og en del af lokaliteterne del
vis ødelagte. Et besøg ved en af de kendte lokaliteter ved Bursø ved
Maribo for nylig gav således negativt resultat. Men arten findes i det
mindste stadig på Falster. Ved et besøg på Lish·up Lyng nordøst for
-
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Fig. 2. Højre fod hos Dytiscus murginalis c3 (t.v.) og Gy
bister la.teralimal'ginalis c3 (t.h.).
Tingsted i maj måned 1968 fandtes den i ret stort antal i nogle lav
vandede tørvegrave, som var kransede af dunhammer.
Som det fremgår af tabellen er der genfundet ialt fire arter af
slægten Dytiscus i Bøllemosen. Hyppigst findes D. dimidiatus Berg
str., som i det østlige Danmark er en ganske almindelig art. Mere
interessant er forekomsten af den nordlige art D. la.pponictts Gyll. Der
synes at være en konstant, men ret fåtallig bestand af denne art. Alle
de hidtil indfangede eksemplarer har med en enkelt undtagelse været
hunner.
Ahnindeligst i Bøllemosen er arterne Acilius canalicu.latus Nicol.
og Colymbetes paykullii Er. Det er arter, hvis imagines kan findes
hele året, også samtidig med, at der findes larver. De er begge særde
les ahnindelige overalt i de sjællandske moser.
Efter litteraturen at dømme har Bøllemosen været hjemsted for de
ret sjældne arter DyUsctts laUssimus L . , Colymbetes striatus L., Ran
tus notaticoWs Aube, Agabus subtilis Er., Ilybius similis Thoms. og
Gmphoderes zanatus Hoppe. Som det fremgår af tabel I, er det il<ke
lykkedes mig at genfinde disse arter. Slægten Gmphodems er i som
mertiden repræsenteret af en individrig forekomst af G. cinemus L.
Trods undersøgelse af talrige eksemplarer, er det ikke lykkedes at på
vise andre end denne ene art.

LITTERATUR
Hansen, V., 1930: Biller VIII. Vandkalve og hvirvlere. - Danmarks Fauna 34.
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Fund af storsommerfugle fra Danmark i 1968
Meddelser fra de lepidopterologiske foreninger i Danmark

af Svend Kaaber

og Ib Norgaarcl

{Digtervænget 2, Århus C)

(Lyngbygårdsvej 87, Kgs. Lyngby)

Den følgende liste er som helhed blevet redigeret efter retningslinier, som tid
ligere har været publiceret i Flora & Fauna 68 : 182, 1962.
I listen over fundene fra 1967 omtaltes et arbejde gennem Aarhus Entomolog
klub med løbende indsamling af oplysninger om en række arters årlige optræden,
efterfulgt af en opfordring til at støtte det. Denne opfmdring synes ikke at have
haft større virkning, hvorfor vi påny gør opmærksom på denne sag, der fortjener
aktiv støtte fra så mange samlere som muligt.
Vejrmæssigt set var 1968 præget af et køligt forår, der dog havde et par varme
perioder, således i slutningen af marts og især i sidste trediedel af april. Forsom
meren i maj var også kølig, hvorimod juni som helhed var solrig og varm. Høj
sommeren i juli var regnfuld og kølig, men ved månedens slutning blev vejret
stabilt og efterhånden varmt i flere højtryksperioder, der med kortere afbrydelser
varede til midten af september. Efterårsmånederne var kølige, bortset fra en kort
varig meget mild periode først i november.
Disse vejrforhold kom sommeren igennem til at præge mange arters forekom
ster. For en række arter bevirkede den varme periode i slutningen af april, at
klækningerne begyndte usædvanlig tidligt, hvorved der blev skabt et grundlag
for flere generationer i sommerens løb. Således havde kålsommerfuglene Pieris
brassicae L., mpae L. og napi. L. samt Heades phlaeas L. og Polyommatus ·icarus
Rott. udprægede tredie generationsforekomster i september flere steder i landet.
Andre sædvanligt enkuldede arter blev i sommerens løb fundet længe efter den
normale flyveperiodes afslutning. Som eksempler skal nævnes Brenthis eu:phro
syne L. fra Falster: Hannenau l stk. 28/7 (B. Holm Pedersen), Smerinthus ocella
tus L. fra Nordjyll. : Tylstrup v. St. Vildmose l stk. 5/9 (Statens plantepatologiske
Fmsøg, O. Karsbolt det.) og Smeri.nthus populi L. fra Falster: Mellemskoven l
stk. 5/9 (H. Lind). Blandt uglerne blev arten Tryphaena c01nes Hb. fundet i helt
friske eksemplarer på Sjæll.: Slagelse l stk. 22/10 (A. Levring) og i Jyll. : Rønhave
på Als l stk. 22/10 (Statens plantepatologiske Forsøg, O. Karshalt det.). Blandt
målerne bør nævnes forekomsten af Acasis vi·retata Hb. på Fyn: Odense l stk.
3/8 (Statens plantepatologiske Forsøg, O. Karshalt det.), E-ucosmia cervi.nalis Sc.
på Sjæll.: Ørholm l stk. 19/8 (P. Bjørn) og Selenia Iunaria Schiff. fra Falster:
Hannenan l stk. 11/8 (M. Fibiger).
Årets forekomster af -vandrende arter var ligesom i 1967 præget af arter med
østlig og sydøstlig europæisk udbredelse. Ganske vist var der i forsommeren en
tydelig indflyvning fra sydvest af arter som Vanessa cardui L. og Plusia gamma
L. Indslaget af arter fra denne gmppe var imidlertid svagt, således som det gav
sig udb·yk i Agrotis ypsilons optræden, der for landet som helhed var fåtallig i
forhold til årene 1964 og 1966. Endvidere blev en anden af denne gruppes arter,
Rhyacia Satteia Hb., slet ikke registreret, b·ods talstærk optræden i de foregående
to år. De arter, der prægede migrationerne i 1968 var Actebia femlica Tausch,
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5-idemia zollikoferi Frr., Laphygma exigua Hb., Hel-iothis scu.tosa Schiff. og Plusia
confusa Stph., samt de boreale arter E-u.rois occulta L., Plusia interrogationis L. og
HaUa fulvaria Vill.
Den danske artsfortegnelse fik i løbet af året 1968 fire tilføjelser. Tre af disse
arter repræsenterer hidtil oversete elementer i landets fauna, nemlig glassværme
ren Aegeria melanocephala Dalm., det nyligt som bona species erkendte taxon
Amphi.pym berbem Rungs samt måleren Perizoma taeniata Stph. Den fjerde til
føjelse var arten Actebia fennica Tausch., som for første gang fik registreret et
træk over dansk område i 1968.
Herudover blev der også gjort andre interessante fund, som f.eks. fundet af
Orgyia gonostigma F. Denne art - og arten Pe-rizoma taeniata Stph. - blev fundet
i det østlige Himmerland, et område af Jylland, der hidtil ikke har været grun
digt undersøgt. Dette område rummer med sine talrige gamle skovområder endnu
mange muligheder for interessante fund, hvad der forhåbentlig vil anspore til
yderligere undersøgelser.
Rhopalocera

Fontia dapUdice L. (D) : Arten blev i 1968 kun fundet på Bornholm : Sømarken
8 stk. 5-8/8 (R. Torp).
Aporia crataegi L . : Jyll . : Kås i Salling, l stk. juni 1968 (H. Eriksen). Artens vest
ligste findested i Danmark.
Colias hyale L. (D) : Udover de tidligere omtalte fund fra 1967 blev arten også
fundet flere steder på Bornholm i aug. I 1968 blev den kun noteret fra Bornh.
i enkelte eksemplarer, således Boderne 9/8 (0. Buhl), Svaneke 10/8 og Øster
marie 18/8 (L. Trolle).
Colias crocea Fourer. (D) : Arten er . ikke blevet registreret fra Danmark i 1967
og 1968. Derimod er der fremkommet oplysninger om forekomst i det vestlige
Jylland i 1966: Grisbæk ø. f. Grimstrup K1·at l $? 16/6, Tjæreborg flere stk. set
12/8 og Fiilsø l o 20/8 (Th. H. Pedersen).
Apatum -iris L . : Sjæll. : Arten findes for tiden ret hyppigt flere steder i det nord
østlige Sjælland, således i Jægerspris (I. Kreutzer) og Asserbo-Tibirke (I. Kreut
zer, H. J. Henriksen o. a.).
Vanessa atalanta L. (D) : Artens forsommer-indflyvning i 1968 er tilsyneladende
ikke blevet bemærket. Til trods herfor blev arten gennem eftersommeren kon
stateret i det meste af landet, i Jylland nordligst fra Mors. De fleste steder op
trådte den enkeltvis, kun lokalt på øerne og i det sydøstlige Jylland meldtes
den i større antal.
Vanessa cardui L. (D) : Arten havde en forårs-indflyvning, der mellem 28/5 og
22/6 blev bemærket adskillige steder i Jylland. Larver herfra fandtes i større
antal flere steder mellem Blåvand og Varde i slutningen af juli (Sv. Kaaber
m.fl.) samt ved Ketting på Als l puppe 5/8 (J. Kr. Overgaard Jensen). I samme
tidsrum registreredes en kraftig indflyvning i landets østligste dele, især på
Christiansø 30/7 (E. Schmidt Nielsen). Denne indvandring kom sandsynligvis
fra sydøst, da arten i samme tidsrum blev set i antal på bland (H. Rarnbring).
Igennem eftersommeren blev arten fundet spredt på· øerne og i det østlige
Jylland, de fleste steder fåtalligt.
Nym:plwl-is antiopa L. (D) : Sjæll. : Også i 1968 blev arten set og fanget af flere
samlere i Asserbo-Tibirke-området. Desuden sås en strejfer i Jyll . : Bredal ved
Vejle 8/9 (P. Jørgensen) .
Polygonia c-albu.m L. (D) : Fyn: Fåborg l stk. 21/10 (B. Jørgensen).
Pararge megera L. Jyll. : Åbyhøj v. Århus l stk. 30/7 (P. Jørgensen). Andet kendte
fund fra Århus-egnen, hvor arten har en af sine nordligste danske forekomster.
Maculinea arion L.: Jyll. : Svinkløv l $? 23/6 (E. Strandbæk), det nordvestligste
findested i Danmark.
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Sphinges etc.
Acherontia atmpos L. (D) : Kun fundet af få samlere i 1968. Sjæl!. : Høve Strand
l stk. 24/8 (S. Birkholm Hansen). Jyll. : Harboøre l <j? 11/9 (P. L. Holst).
Herse conoolouli L. (D) : Kun meldt fra Sjæl!. : Basnæs l stk. 21/8 (H. K. Jensen).
Sphinx pinastri L. Falster: Marielyst l stk. ab. n igra. (helt sort) 517 (J. Chr. Jensen).
Macroglossa stellatarum L. (D) : Kun meldt fra Sjæl!.: Rørvig l stk. set 29/8 (K.
Bjerre) og Fyn: Fyenshoved l stk. fundet dødt i et sommerhus ca. 1111 (F.
Bredballe).
Glu.phisia crenata Esp.: Loll . : Maglehøj 2 stk. 517 (H. Hansen). Første fund fra
Lolland.
Ptilophora. pltt:migera. Esp.: Arten blev i 1968 meldt fra to steder uden for navrens
spontane forekomstområde, nemlig Fyn: Årslev l stk. 23/10 (Statens plante
patologiske Forsøg, O. Karshalt det.) og Sjæl! . : Hundested flere stk. 23/106/11 (H. J. Henriksen).
Drepana binaria Hfn.: Lal! . : Vindeholme 16 stk. 7-24/8 (N. Madsen m.fl.).
Palimpsestis fluctuosa Hh. : Jyll. : Juelsminde l <j? 10/7 (E. Strandbæk).
Pali.mpsestis ar auct. var. albingensis Warn . : Jyll.: Egtved l stk. 12/6 (K. K. Ther
kelsen). Sjæl!.: Holmegårds mose l stk. 10/7 (H. K. Jensen) .
Polyploca diluta F . : I 1967 påny fundet på Falster: Hannenau l stk. 3/9 (B. Holm
Pedersen).
Dasychira. abietis Schiff. : Arten har hidtil kun været kendt fra Bornholm og
Nordøstsjælland. En videre udbredelse med granplantagerne er dog sandsyn
lig, hvad følgende larvefund antyder. Sjæl!. : I Gentofte n. f. København blev
en overvintrende larve af arten fundet indendørs 24112. Juletræet, som den
sandsynligvis var blevet transporteret med, stammede fra en sending grantræer
fra Egtved i Østjylland (Fl. Weis).
Orgyia gonostigma F . : Denne art, der ikke var fundet i Danmark siden først i
1940'erne, blev i 1968 opdaget på en ny lokalitet i Jyll . : Hvidding krat ved
Hobro, i antal som larve og imago (J. Kr. Overgård Jensen m.fl.).
Laelia coenosa Hb. : Møn : Ulfshale l o 13/8 (P. Forum Petersen).
Philea -i1'1'orella CL : Falster: Bøtø l stk. 18/6 1966 (B. Holm Pedersen). Første
fund på Falster.
Coscinia. cribraria L. : Sjæl! . : Høve Strand l stk. 31/7 (S. Birkholm Hansen).
Aegeria melanocephala Dalm . : Arten blev i 1968 konstateret i Danmark, se M.
Fibiger i »Lepidoptera« 1968 (NS) pag. 119-123. Den blev i løbet af foråret
og sommeren konstateret på en række lokaliteter i det østlige Jylland og på
Djursland, nordligst i Hals nørreskov, larvegange 23/4 (G. Pallesen). Desuden
Hvidding krat, larver 2517 (Sv. Kaaber), Gem bakker og Stenhelt krat ved
Silkeborg kl. ex. l. april-maj (K. Larsen, K. Gregersen), Sejs-Svejbæk kl. ex. L
28/3 og 6/5 (M. Fibiger m.fl.), Gl. Rye larver 29/6 (Sv. Kaaber) samt Djursland:
Mejlgård overskov, larvegange 30/3 (Sv. Kaaber) og flere steder i Fjeldskov og
Løvenholm skove kl. ex. L (M. Fibiger, K. Sclmack m. fl.).
Sphecia crabroniform:is Lewin : Jyll.: Boest mose v. Nørre Snede kl. ex. l. (E.
Strandbæk).
Sesia sphecifonnis Gem.: Jyll. : Arten synes at have en videre udbredelse end for
ventet, delvis betinget af en tilknytning til birkebevoksninger på hedearealer.
Fundet på denne biotop ved Fasterhelt v. Brande og ved Nørre Snede (E.
Strandbæk) samt på Læsø (Sv. Kaaber). Desuden fundet i ellekrat ved Rød
ding i Sønderjylland (H. Lind).
S esia formicaefonnis Esp . : Jyll.: Arten er, efter udstrakte indsamlinger i 1967 og
1968 at dømme, udbredt i hedemoser, også i det vestlige Jylland. Herfra blev
den i 1968 klækket af larver fra Blåvand, Fiilsø, Nymindegab, flere steder på
Holmsland klit, ved Vedersø (E. Strandbæk), på Klosterhede (E. Strandbæk,
P. L. Holst) og ved Legind på Mors, larver (Sv. Kaaber). Fra Jylland nord for
Limfjorden foreligger endnu kun et enkelt fund, Råbjærg mose v. Frederiks
havn, en puppe i 1967 (G. Pallesen).
Phragmatoecia castaneae Hh. : Sydsjæll. : Petersgård ved Vordingborg l stk. 17/6
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(J. Ingwersen). Desuden genfundet på Falster: Mellemskoven l 8 14/6 (H.
Hendriksen) og Bøtø l � 23/6 (Cl. Møller).
Noctuidae

Arsilonelie albovenosa Goeze, Bornh.: l stk. ab. mttrina (sort) Svaneke 30/7 (R.
Torp) og l stk. ab. mtl.rina Saltuna 30/7 (E. Vilsund).
AgroUs ypsilon Rott. (D) : En forårs-indflyvning blev ikke bemærket i 1968. Det
tidligste fund stammer fra Fyn : Dinestrup l stk. 26/6 (0. Buh!), derefter først
i slutningen af juli på Fanø l stk. 28/7 (B. H. Thomsen) og Jyll . : Blåvand l
stk. 2/8 (E. Strandbæk). Igennem eftersommeren og efteråret var arten dog
regelmæssigt til stede i alle landsdele, omend ret enkeltvist .
Rhyaeia sinntlans Hfn. (partim D) : Arten noteredes i 1968 kun fåtalligt og kun
fra Østjylland, Sjælland og Bornholm, fortrinsvis i perioden 16/8 til 4/9. Des
uden på Fyn: Eskildstrup l stk. 10/7 (J. Rosschou).
Aetebia fenniea Tausch. (D) : Arten blev i 1968 konstateret i Danmark, se E.
Palm i >>Lepidoptera« 1968 (NS) pag. 142-144. Et umiskendeligt træk blev
mellem 29/7 og 8/8 registreret på Bornholm : Svenskehavn l � 29/7 (E. Palm),
Snogebæk l � 29/7 (Gr. Jørgensen), Slusegård l � 3/8 (T. Krake) og Boderne
l � 8/8 (H. K. Jensen). Senere blev arten også fundet på Fyn: Stige v. Odense
l 8 25/8 (0. Buh!).
E-urois oceulta L. (D) : Arten optrådte i 1968 noget hyppigere end i de foregående
to år og blev mellem 26/6 og 1/9 meldt fra alle landsdele, fortrinsvis i perioden
24/8-1/9.
Apleeta tineta Brahm. : Jyll . : Vilsbøl pl., Thy, l stk. 23/6 (H. Lind).
Ctteullia fraudatrix Ev. : Arten må nu anses for at være bofast i det sydøstlige
Danmark, jævnfør fundene fra 1964, 1966 og 1967. I 1968 blev der gjort ad
skillige fund af imago på Bomholm. Den blev også genfundet på Falster: Mel
lemskoven l stk. 30/7 (N. Madsen). Larvefund blev meldt fra Loll. : Vindehol
me 8/9 (K. Gregersen).
Chloantha solidaginis Hh. (partim D) : Kun få fund af arten i 1968, men en en
kelt strejfer noteredes fra Fyn: Stige l sti�. 2/9 (0. Buhl).
X yUna semibnmnea H w. : Falster: Bøtø l stk. 3/10 (B. Holm Pedersen). Første
danske fund siden 1955.
Amphipyra berbera svenssoni Fletcher: Denne nyligt (1967) fra A. pyramidea L.
adskilte art og dens danske udbredelse er blevet behandlet af N. L. Wolff i
Ent. Medd. bd. 36 hft. 6 pag. 515-524, 1968 (og >>Lepidoptera« 1968 pag.
145-147). I 1968 blev der gjort enkelte fund på og ved dens gamle findesteder
i Nordøstsjæll. : Ermelunden flere stk. ult. aug. (N. L. Wolff, P. Bjørn, I .
Norgaard) o g Ørholm 2 stk. (P. Bjørn).
Amphipyra perflua F . : Loll . : Vindeholme l stk. 7/8 (N. Madsen). Arten bør efter
søges på sine ældre findesteder på øen.
Hadena illyria Frr. (C) : Nye findesteder: Jyll . : Tornby klit (0. Høegh-Guldberg),
Fjeldskov, flere steder (H. Lind, G. Pallesen, L. Tralle). Sjæll . : Takkekøb hegn
(E. Palm).
Hadena seolopaeina Esp.: Jyll . : Sæbygårdskov 2 stk. 1/8 (B. Johannesen). Det hid
til nordligste findested i Danmark.
Sidemia zollilwferi Frr. (D) : Arten havde også i 1968 et træk over Danmark.
Falster: Nykøbing l � 29/8 og Mellemskoven l � 5/9 (H. Lind) . Fyn: Middel
fart l stk. 17/9 (K. Larsen) .
Trigonophora meUCtllosa L. (D) : Arten havde ret talstærk forekomst i 1968 med
flyveperiode mellem 28/6 og 29/7 og derefter igen fra slutningen af august
igennem efteråret.
Hyppa 1·eetiUnea Esp . : Kun meldt fra Jyll. : Tinnet krat l � 17/6 (E. Strandbæk).
Hoplodrina ambigt1a Schiff. : Arten har siden 1962 været yderst sparsom i Dan
mark og er ikke fundet på Bornholm i de senere år. Blev i 1968 genfundet på
Møn : Ulfshale l stk. 14/9 (K. Gregersen).
Laphygma exigua Hb. (D) : Arten havde indflyvning i eftersommeren 1968 og
blev fundet i 5 eksemplarer. Sjæl!. : Lumsås l stk. 1/9 og Hyllinge l stk. 6/9
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(H. K. Jensen), Fyn: Dinestrup s tr. l stk. 6/9 (0. Buh!). J y!!. : Snaptun l 8 8/9
(0. Høegh-Guldberg). Seneste fund Sjæll. : Værløse l stk 10/10 (H. Hendriksen) .
Ipimorpha retusa L. : Arten blev i 1968 fundet en række steder i den nordlige
halvdel af Jylland, hvorfra der tidligere kun har foreligget ganske få fund.
Hvidding krat l stk. 27/7 (L. Trolle), Tylstrup v. St. Vildmose l stk. 25/8
(Statens plantepatologiske Forsøg, O. Karsholt det.), Løth v. Nr. Saltum l stk.
ult. aug. (V. Bering).
Enargia paleacea. Esp . : Arten havde flyveår i 1968, og strejfere blev fundet flere
steder langs vestkysten af Jylland : Saltum flere stk. ult. aug. (V. Bering), Årgab
l stk. 3/8 (0. Km·sholt) samt Rømø 2 stk. 24/8 (0. Buh!, T. Krake).
Sedina biittneri Her. : Fyn: Stige v. Odense l stk. 28/9 (0. Buh!). Første fund fra
øen. Loll. : Frejlev l stk. 4/10 1966 (B. Holm Pedersen), Bornh . : Neksø l stk.
3/10 1968 (I. Norgaard).
Heliothis scutosa. Schiff. (D) : Også denne art havde et træk over Danmark i 1968.
Fyn: Årslev l stk. 29/8 (Statens plantepatologiske Forsøg, O. Karsholt det.),
samt Falster: Eskildstrup l stk. 31/8 (B. Høier-Clausen).
Lithacodia. deceptoria Sc. : Sjæll . : Kårup skov, i antal i juni (C. C. Andersen, 13 .
H. Thomsen). Første fund af en population i det nordvestlige Sjælland.
Nycteola asiatica Krul. (D) : Fyn : Årslev l stk. 19/9 1967 (Statens plantepato
logiske Forsøg, O. Karshalt det.). I 1968 påny fundet på Bornh. : Østermarie
l stk. 23/9 (L. Tralle).
Catocaia fmxini L. (pm·tim D) : Arten har siden 1960 været meget fåtallig i Dan
mark og har således ikke været fundet i Jylland i 1961-1966. Siden 1967 er
arten - i lighed med Sørgekåben (N. antiopa. L.) - påny begyndt at vise sig.
I 1968 blev den fundet en 1·ække steder på Bornholm og det østlige Sjælland
samt på Fyn : Lunge bjerge l stk. 13/9, Dinestrup str. l stk. 17/9 (0. Buh!) og
i Jyll . : Ramten l stk. 7/9 (E. Christensen).
Pl-usia bractea F.: I 1968 blev der fundet 13 eksemplarer, fortrinsvis på Born
holm, Falster og Østsjælland, mens der i de øvrige landsdele kun blev fundet
få eksemplarer. I det vestlige Sjæll . : Bilelsø l stk. 28/7 (H. Sørensen) og Jyll. :
Blåvand l stk. 8/8 (E. Strandbæk) og Saltum i Vendsyssel l stk. i aug. (V.
Bering).
Plusia confttsa Stph. (D) : Arten blev i 1968 kun fundet enkeltvis i de østlige
dele af landet, på Bornh. : Slusegård l stk. 4/8 (T. Krake), Dueodde l stk. 10/8
(I. Norgaard), på Loll . : Vindeholme l stk. 10/8 (N. Madsen), Falster: Nykøbing
l stk. 26/8, l stk. 28/8 (H. Lind) og på Sjæll . : Sengeløse v. København l stk.
29/8 (O. Karsholt).
Plusia gamma L. (D): Arten havde indflyvning igennem juni og første halvdel af
juli. Første fund Jyll. : Boes v. Gl. Rye l stk. 26/5 (E. Schmidt Nielsen). f
efteråret var arten hyppig uden at optræde i mængde.
Pl·usia. interroga.tionis L. (D) : Arten havde i 1968 flere træk, hvor der blev fundet
17 eksemplarer. Første fund Sjæl!. : Høve str. l stk. 3/7 (S. Birkholm Hansen).
Derefter Jyll. : Kandestederne l stk. 24/7 (K. Gregersen). Mellem 29/7 og !3/8
blev der fundet 15 stk. i det sydlige Danmark, på Bornholm således 1 1 stk., på
Lolland og Falster 2 stk. og i det sydlige Jylland 2 stk . : Blåvand l stk. 2/8
(E. Strandbæk) og på Als : Huholt l stk. 4/8 (J. Kr. Overgård Jensen).
Toxocam.pa pastimnn Tr. : Vestsjæll. : Reersø l stk. 2/7 (A. Levring).
Hypenodes costaestrigaUs Stph . : Sjæll . : Asserbo l stk. 24/6 (H. K. Jensen).
Geometridae

Pseudoterpna pruinata Hfn. (D) : Arten blev i 1968 fundet flere steder uden for
sit hidtil kendte forekomstområde, således på Fyn: Svendborg l stk. 19/7 (K.
Korsholm) og Bornh. : Dueodde l stk. 10/8 (I. Norgaard).
Cosymbia. porata L. : Bornh. : Rispebjerg l stk. 5/8 (0. Buh!).
AcidaUa floslactata Hw. : Arten synes at være mere udbredt på Sjælland end hid
til antaget: Bromme l stk., Kårup skov 2 stk. og Rørvig amtsplantage 3 stk.
mellem 6/6 og 16/6 (C. C. Andersen).
Sterrha inquinata Sc. (herbariata F.) : Sjæll . : Hellerup v. Kbhvn. l 8 28/7 (N. L.
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Wolff) . Andet danske fund, se N. L. Wolff i >>Flora & Fauna« 75 : 31-32, 1969.
Chloroclysta miata L . : I 1968 påny fundet i flere eksemplarer på Bornh. : Due
odde. Desuden Jyll. : Barbaøre l o 19/9, l o 22/9 (P. L. Holst).
Xanthorhoe q uadrifasciata Cl. : Jyll . : Lovnkær skove v. Hadsund i antal 2/8 (Kn.
Nielsen).
Eu.phyia polygrammata Bkh. : Bornh.: Rispebjerg l stk. 1/8 (0. Buhl).
Euphyia luctuata Schiff. (C): Nye findesteder. Sjæl!. : Horserød l stk. 1/9 (J.
Jensen), Langeland : Hou l stk. set 26/6 (T. Krake).
Perizoma taeniata Stph. : Denne art blev i 1968 fundet for første gang i Danmark,
i Jyll . : Lovnkær skov v. Hadsund i antal l8/7-6/8 (Kn. Nielsen), se Kn. Nielsen
i »Flora & Fauna« 74 : 129-130, 1968.
Venusia cambrica Curt. (C) : Nyt findested: Jyll.: Lovnkær skov v. Hadsund l
stk. 2/8 (Kn. Nielsen), i øvrigt genfundet både i Jyll . : Høstemark og Sjæl!. :
Hornbæk (M. Fibiger).
Eupithecia sinuosaria Ev. (C?) : Arten synes påny at være i udbredelse i Danmark.
Den blev således i 1968 for første gang konstateret i Sønderjylland: Haderslev
l stk. 15/7 (H. Lind) og genfundet på Djursland: Grenå l larve 17/8 (Sv.
Kaaber). Desuden på Sjæl!. : Emdrup v. Kbhvn. flere larver 1/9 (P. Svendsen) og
på Bornholm.
Eupithecia intt1rbata Hb. : Arten blev i 1968 fundet flere steder på Sjælland uden
for navrens spontane forekomstområde, således Fredei"iksdal v. Lyngby 2 stk.
1/8 og Kastrup på Amager l stk. også 1/8 (0. Karsholt) samt i Kalundborg l
stk. 9/8 (Sv. Kaaber). Inden for navrens udbredelsesområde blev den fundet
ved Tranekær på Langeland, larver 27/5 (G. Pallesen).
Halia fulvaria Vill. (D) : Arten synes at have haft en ret kraftig migration i 1968,
idet den blev fundet mange steder uden for Vaccinium-biotoper. Første fund
af denne type Fyn: Lundsgård v. Kerteminde 8 stk. 23/6 (T. Krake). I øvrigt
blev strejfere noteret fra Nordvestsjælland: Maarsø 2 stk. 6/7 (C. C. Andersen),
fra Fyn: Fyenshoved (flere samlere) og fra en række steder i Østjylland og på
Djursland.
Enno·mos autmnnaria Wernb. (C) : Artens spredning mod nord fortsætter tilsyne
ladende. Den blev i 1968 for første gang konstateret med sikkerhed i det egent
lige Østjyll. : Snaptun v. Horsens 3 o o 30/8, 7-9/9 (0. Høegh-Guldberg),
jævnfør også O. Høegh-Guldberg i »Flora & Fauna« 75 : 33-34, 1969.
Selenia lunaria Schiff. : Sjæl!. : Petersgård v. Vordingborg l stk. 10/6, l stk. 16/6
(J. Ingwersen).
Boarmia secundaria Schiff. : Jyll . : Vejrs str. l o 3/8 (Sv. Kaaber). Første fund fra
det vestlige Jylland.
Anmeldelse
Nils Dahlbeck:
Våra
vackra
vilda
vårblommor.
.
Sven Green: Orkideer, liljor och andra vackm iingsblommar.
Sven Green : T1·iidgårdsblommor från vildmarken.
Forlaget Natur och Kultur, Stockholm, har i 1969 udsendt tre småbøger med
ovenstående titler i serien » Naturen i fiirg«. Hver bog er på 64 sider med 30 far
vefotografier af planter, der er almindeligt udbredt i Sverige og for de flestes ved
kommende også i Danmark. PI"isen pr. bind er sv. kr. 12,50. Til hver helsides gen
givelse af en plante er der knyttet en side tekst med oplysninger af botanisk,
praktisk og kulturhistorisk art om den pågældende plante. Farvegengivelserne er
i de fleste tilfælde korrekte, kun med enkelte blå-røde nuancer glipper det. TekE. N.
sten er vellykket.
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Viklere

(Tortricidae) i skud og knopper af
contortafyr (Pinus contorta L o u d )

yngre

.

Af Peter Esbierg
(Zoologisk Institut, Forstzoologi, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole)

Viklerangreb på contortafyr er til stadighed årsag til nedsat tøm
merværdi af dette livskraftige h·æ, som inden for det danske skovbrug
anvendes på lette jorder - særlig i Vestjylland. I »Store fyrreviklerår«
som 1961 og 1968 giver dyrene også ærgrelser for menigmand, hvis
træer på sommerhusgrunde og i haver kan komme til at se lidt triste
ud p.g.a. larvegnavet. (Fig. l .)
På Zoologisk Institut, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, fo
retages, med støtte fra Statens Alm. Videnskabsfond, en løbende un
dersøgelse af fyrrevildere og deres skader. Herunder har interessen
været vendt mod spørgsmålet om, hvilke viklerarter der bør beh·ag
tes som skadedyr på contortafyr.
Dette spørgsmål er undersøgt ved forskellige indsamlinger. Der er
i hovedsagen foretaget indsamlinger af inficerede skud og knopper
med henblik på klækning; men en enkelt sommer har også en lysfæl
de været taget i brug i Sonnerup Skov, Odsherred Statsskov-distrikt.
På dette sted forefindes en ca. 10 år gammel kultur bestående af 2/a
contortafyr og 1/a østrigsk fyr og skovfyr med en ret stabil fyrrevik
lerbestand af betydeligt omfang. Lysfælden var opstillet og fungere
de alle nætter i perioden 25/6-1/8 1967. Men den gav kun et beske
dent udbytte af viklere.
Vedrørende klækningsmaterialet bør tilføjes, at det stammer fra
contortakulturer indtil en alder af ca. 10 år, og repræsenterende træ
højderne 0,5-4 m. Klækningstidspunkterne er ikke anført, idet klæk
ningerne ikke er foretaget under helt naturlige forhold, men i labora
toriet. Dog ligger klækningerne med ganske få undtagelser inden for
juli måned.
Det totale viklermateriale er på ca. 350 stk. og fordeler sig sammen
med fundne larver på flg. arter og lokaliteter :

Archips oporana (L.) (Cacoecia. picemw L . ) Alle imagines.
l stk.
Vejers Pit., 14/6 1965,
Klosterheden Pit., 17/6 1965,
l stk.
Silkeborg Nordskov, 11/7 1965, l stk. alle leg. L. Feilberg.
-

Petro!Ja. (E!Jetria) resinella (L.)
Få harpiksgaller m. larver set jævnligt af forfatteren i Klosterheden Pit., Val
skov Pit. og Sonnerup Skov.
Blastesthia tu.rionella (L.) (E!Jetria. tu.rionana Hb.)
Udbredelse som ovenstående.
Rhyacionia. pini!Jorana. Zell.
Silkeborg Nordskov, 14/6 1965, l stk. imago leg. L. Feilberg.
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Rhyacionia. pinicolana Dbld.
Gedhus Pit., 25-27/6 1964, l stk. imago leg. O. Zethne1·-Møller.
Rhyacionia buoliana. Schiff.
Dragør, 13/6 1963, leg. O. Zetlmer-Møller
Gedhus Pit., 25-27/6 1964, leg. O. Zethner-Møller
Øster Vistorp Pit., 25-27/6 1964, leg. O. Zethner-Møller
Katholm, 29/6 1964, leg. O . Zethner-Møller
Emmesbo Pit., 29/6 1964, leg. O. Zethner-Møller
Silkeborg Nordskov, 11/6 1965, leg. L. Feilberg
Silkeborg Nordskov, 12/6 1965, leg. L. Feilberg
Uur Hedebmg, 12/6 1965, leg. L. Feilberg
Vejers Pit., 14/6 1965, leg. L. Feilberg
Husby Klitplt., 16/6 1965, leg. L. Feilberg
Klosterheden Pit., 16/6 1965, leg. L. Feilberg
Langager, 18/6 1965, leg. L. Feilberg
Valskov Pit., 19/6 1965, leg. L. Feilberg
Hvide Sande, 21/6 1965, leg. L. Feilberg
Bjærge Nordstrand, 23/6 1965, leg. L. Feilberg.
Sonnerup Skov, 24/6 1965, leg. L. Feilberg
Silkeborg N01·dskov, Vejers Pit. og Valskov Pit.,
juni 1966, leg. L. Feilberg
Sonnerup Skov, 5i7 1966, leg. P. Esbjerg
Sonnemp Skov, 27/6 1967, leg. P. Esbjerg
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Fig. l. 3-årig skade af R. buoliana
på contortafyr.
B. Bejer-Petersen fot.
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Fig. 2. Skade af R. buoliana på contortafyr i klækningsåret M . Dahl fot.
(Sonnerup Skov og Klosterheden Plt., juni 1968, leg. P. Esbjerg - ca. 350 stk.,
der er kasseret efter benyttelse til forsøg).
R. buoliana fra lysfælde i Sonnerup Skov sommeren 1967, P. Esbjerg (kun ar
terne R. buoliana og R. pinicolana er søgt frasorteret). - Angivelserne dækker
fangstdato, køn og antal.
l�
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3 o
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Alle viklere er bestemt af forfatteren, idet der er fremstillet geni
talpræparater af R. pinicolana og ca. 150 stk. af R. buoliana. Til støt
te for bestemmelser via genitalier er benyttet originale præparater af
R. pinicolana og R. buoliana lånt af forstentomologen, dr. Alf Bakke
fra Norge, og dyrene er siden gennemset af lepidopterologen N .Wolff,
Zoologisk Museum, København. - Forfatteren takker begge for hjæl
pen.
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Af listen over indsamlet materiale fremgår det, at den viklerart,
der i praksis er skadedyr på yngre contortafyr, er R. buoliana, mens
R. pinicolana ligesom R. pinivorana, P. 1·esinella og B. twrionella kan
forekomme sporadisk og ikke som en tid antaget sideløbende med R.
buoliana.

Den svage repræsentation af R . pinicolana skyldes antagelig ikke,
at arten ikke findes på skovdistrikterne, idet sommerfuglesamlere har
fundet den på adskillige lokaliteter. Det er derfor tænkeligt, at R. pi
nicolana hos os nok kan være udbredt, men ikke nær så almindelig
som R. buoliana, modsat Norge hvor arterne går for at være almin
delige side om side. Også det faktum, at indeværende undersøgelse er
koncentreret om contortafyr, og endda en bestemt aldersgruppe der
af, kan være medvirkende til den manglende repræsentation af R .
pinicolana. Således angiver W. van Deurs i Danmarks Fauna kun pi
nicolana på skovfyr, hvorimod det er godtgjort, at R. b uoliana kan
leve på en hel række fyrrearter, men i ganske særlig grad angriber
contortafyr.
Manglen af R. pinicolana i fældematerialet kan næsten kun forkla
res ved sporadisk eller helt manglende forekomst på lokaliteten (Son
nerup Skov), her vokser som før nævnt både contortafyr, østrigsk fyr
og skovfyr. Dette støttes yderligere af, at A. Bakke (Norge) altid har
fanget R. pinicolana på Hg 80-lys, hvorimod R. b uoliana altid er ta
get flyvende mellem fyrretræerne om eftermiddagen.

SUMMARY
The calleeting of Tortricid-larvae in shoots and buds of young lodgepole pines
(P. contorta) in several Danish forests has shown, that the European Pine Shoot
Moth (R. buoliana.) is responsible for the main part of damage to the pine shoots.
- The other tortricids found (see the list) are in compatisen rare and of no prac
tical importance, while R. buoUana. in same years eauses very severe damages to
young lodgepole pines in Denmark
LITTERATUR
Bentink en A. Diakonoff, 1968: De Nederlanelse Bladrollers (Tortricidae) - Mo
nografie van de Nederlanelse Ent. Vereniging - No. 3.
W. van Deurs, 1956 : Sommerfugle VIII. Viklere. - Danmarks Fauna 61.
P. Esbjerg and L. Feilberg (in print) : Infestation Level of the European Pine
Shoot Moth (R. buoliana. Schiff.) on same Provenances of Lodgepole Pine (P·inus
contorta. Laud.).
F. N. Pierce and J. W. Metcalfe, 1960: The Genitalia of the Group Tortricidae
of the Lepidoptera of the British Islands.
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Ornitholog iske noter fra Samsø 1968
Af Elsebeth Lassen
(Kleinsgade

l,

København V)

og Jes P. Asmussen
(Bredgade 77, København K)

Nærværende beskedne bidrag til Samsøs ornithologi er i første ræk
ke at betragte som et supplement til vore tidligere publicerede arbej
der (jvf. Flora og Fauna 71 . årg., 1965, p. 158 ff. , 73. årg., 1967, p .
37 ff. o g 74. årg., 1968, p . 5 5 ff.) . D e t er derfor - også m e d hensyn
til »nye arter« - orienteret ud fra det billede af øens fuglefauna, de
foregående års iagttagelser har tegnet.
VADEFUGLETRÆKKET
Vestkysten af Samsø fra Sælvig til Kanhave hører ganske vist ikke
til de. særligt foretrukne rast- og fourageringssteder for trækfuglene
nordfra, men besøges dog under normale omstændigheder af en ræk
ke arter, omend i beskedent tal. Et »almindeligt« års vadefugletræk
kan i få ord beskrives således :

Stor Regnspove (Numenius a. arq·uata. L.). Meget almindelig, rastende og over
flyvende, i flokke på indtil 50 fugle.
Lille Kobbersneppe (Limosa l. Zappanica L.). Ret almindelig, dog i ringe antal
(indtil 5 fugle) .
Mudderklire (Tringa hypoleucos L.). Meget almindelig, enkeltvis eller 3-4
sammen.
Svaleklire (Tringa ochropus L.). Sjælden og uregelmæssig.
Islandsk Ryle (Calidris c. canu.tus L.). Kun ganske enkelte, men jævnligt.
Nordlig Ryle (Calidris a. alpina L.). Almindelig, i flokke på indtil ca. 25.
I 1968 kom derimod den berømte undtagelse, der bekræfter reg
len, idet kun ganske ringe vadefugleforekomster kunne registreres i
perioden juli - 15 . august. Den daglige afpatruljering af stranden, of
te gentaget flere gange samme dag, gav følgende b emærkelsesværdi
ge resultat:

17. juli:
20. juli :
27. juli :
28. juli:

l

Mudderklire. Næsten vindstille, sandbankerne skjult.
Mudderklire. Vindstille, aften, afdækkede sandbanker.
2 gange 5 Ryler, l Mudderklire. Vindstille, aften.
8 Mudderklirer (enkeltvis og 3 sammen), l Svaleklire.
Svag vind, klar sol, morgen.
l

Hvilke faktorer der har spillet ind, er det vanskeligt at bestemme.
Den usædvanlige gode sommers øgede antal badegæster kan næppe
tænkes at have bragt så voldsomme forstyrrelser, at trækket kunne
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påvirkes heraf, da der selv i højsæsonen var lange ugenerede, øde
strandstrækninger. Rimeligvis har det milde vejr og tilstrækkelig fø
de på de nordlige ynglepladser forskudt afrejsetidspunktet og der
med trækkulminationen ved de danske strande, in casu Samsøs.

Fig. l. Sandbankerne ud for Vorbjerg, juli 1968.
»NYE « ARTER

Vandrikse (Rallus a. aquaticus L.). En gammel fugl taget af en kat, Vorbjerg
den 20. oktober 1968. Denne art er, så vidt det kan ses, ikke tidligere konstateret
på øen.
Stor Flagspætte (Dendmcopos major pinetowm Chr. L.Brehm). l ved Tofte
bjerg den 13. oktober. Jvf. Bernt Løppenthin, Fortegnelse over Danmarks Fugle,
København 1946, p. 46.
Sjagger (Turdus piiaris L.). l ved Store Vorbjerg den 15. oktober. Almindeligt
forekommende vintergæst, se nedenfor.
Gærdesmutte (Tmglodytes tr. troglodytes L.). l i en have ved Store Vqrbjerg
den 18. oktober 1968 .
Stillits (Carduelis c. carduelis L.). Se nedenfor.
Grønsisken (Carduelis spintiS L.). 5 af arten iagttoges i plantagen ved Kanhave
den 14. oktober 1968.
EFTERÅRS- OG VINTERIAGTTAGELSER

Ederfugl (Somateria m. mollissima L.). I årets sidste uger lå der til stadighed
flokke ud for kyststrækningen Vorbjerg-Maarup. En stor flok på ca. 300 fugle
den 28. december ved Maarup.
Toppet Skallesluger (Mergus s. serrator L.). Flere flokke (3 til lO) ud for kyst
strækningen Vorbjerg-Kanhave ultimo december.
Agerhøne (Perdix p. perdi.x L.). Ca. 20 på markerne ved Store Vorbjerg den
13. oktober 1968.
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Hættemåge (Lanrs ridibundtrs L.). Påfaldende mange ved stranden ved Vor
bjerg den 2. januar 1969. Arten er ellers ikke så hyppigt optrædende, som man
kunne vente.
Musvit (Paws m. major L.). Meget hyppig ved husene i slutningen af decem
ber 1968.
Blåmejse (Parus c. caer·uelus L.). Som foregående art.
Sjagger (T11rdus piiaris L.). l ved Vorbjerg den 15. oktober, ca. 10 ved læbæl
tet nord for plantagen den 18. oktober og - i sidste uge af december - dagligt
flokke fra ca. 10 til ca. 150 fugle.
Rødhals (Erithacus 1·. rubecula L.). Enkelte i en have ved Vorbjerg den 31.
december.
Fuglekonge (Regulrrs 1', regulus L.). Adskillige i en have (grantræer) ved Vor
bjerg den 28. december 1968.
Stær (Sturn.us v . mrlgaris L.). Medio oktober flokke på op imod 3000 fugle i
Toftebjerg-områclet. Ultimo december til stadighed småflokke i samme område
(fra 4-5 til 25-30 i hver).
Grønirisk (Carduelis chl. chlods L.). 28. december 1968 - 2. januar 1969 dagligt
flokke (fra 2-3 til ca. 15) ved Vm·bjerg.
StiHits (Cm·dueUs c. eanluelis L.). Som foregående art .
Bogfinke (Fri.ngilla c. coelebs L.). Flokke på ca. 70 hyppige mellem Toftebjerg
og Vorbjerg i slutningen af december 1968.
Gulspurv (Emberiza c. cit-rinel/a L.). Forbavsenele få og oftest enkeltvis i de
cember 1968.
Skovspurv (Passer m. montanus L.). Meget almindelig - langt færre Gråspurve
- ved husene, slutningen af december 1968.

Fig. 2. Den øde strand sammesteds, juli 1968.
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Nye bidra g til Læsø's flora
Af A. Hansen
(Botanisk Museum, Gathersgade 130, København K)

Sidste bidrag til floraen på Læsø blev publiceret i 1959 (A. Han
sen og S. E. Sandennann Olsen) ; i de forløbne 1 0 år er der igen gjort
en del bemærkelsesværdige fund på øen, således flere for øen nye,
spontane arter. Siden Wiinstedt i 1932 publicereqe sin grundige skil
dring af Læsø's vegetation, er der sket store ændringer på øen : Om
fattende plantninger og selvsåning af løv- og nåletræer er foregået
siden da, så beh·agtet i dag fra det kendte udsigtstårn i Byrum ser
Læsø ud som et stort, næsten sammenhængende skovområde; talrige
vandstandssænkninger ved dræning og udgrøftning har fundet sted,
hvorved bække, grøfter og mindre vandhuller nu er næsten tørre en
stor del af året. Man kan vel også regne med, at mere og mere af
øens landbrugsareal i de kommende årtier vil blive opgivet som så
dant og enten blive forvandlet til plantagearealer, overgå til. som
merhusgrunde eller efterhånden blive tilvokset med en slags » erstat
ningshede « . Også øens kystomrids ændres bestandigt bl.a. på grund
af den relativ betydelige landhævning, der stadig pågår i området;
særlig på nordkysten ved Holtimmen, hvorfra revet til Nordre Røn
ner udgår, sker der for tiden væsentlige nydannelser af marint for
land, hvilket bevirker, at kyststrækningen fra revets fod mod vest til
Ræpynt kommer til at ligge i relativt læ, hvorved der sker nydannel
se af strandeng uden for den gamle sandstrandskyst, et ret ejendom
meligt og »omvendt« forhold. Også på øens sydvestkyst sker der ny
dannelse af marint forland, således er her i de senere år opstået en
hel ny, selvstændig ø kaldet »Knotten« . Farvandet mellem Læsø og
øen Hornfiskrøn er ligeledes blevet lavere og lavere, så store arealer
her ligger tørre ved almindelig dagligt vande, og på østkysten stræk
ker halvøen Blødenhale sig i dag længere mod syd end tidligere.
Nedenstående artsfortegnelse stammer dels fra forfatterens egne
fund ved besøg i 1968, dels fra indberetninger fra forskellig side
indgået til Bot. Museum i de senere år. De enkelte findere er nævnt
ved de respektive fund. Et + foran artsnavnet betegner, at pågæl
dende art ikke tidligere er angivet fra Læsø.

Agrimonia ewpatoria L. - Det angives af Wiinstedt, at A. odarata er fundet s. f.
Byrum med C. H .Ostenfeld som kilde; 2 herbarieark i Bot. Museum, det ene
samlet af I. P. Jacobsen i 1870 (u. nærmere findested) og det andet fra »vej
kant s. f. Byrum« 1902, leg. J. Hartz, er begge identiske med A. eupatoria, som
også blev samlet samme sted i 1968. A. odarata tilhører således næppe Læsø
floraen.
Agrostis coarctata Ehrh. (A. canina L. ssp. montana Hartm.). - Mark ved Børum
Gårde nær Vesterø gl. Kirke, på sandbund, 1968 samt på Hornfiskrøn 1968.
Foreligger dog samlet allerede af J. Hartz i 1902 under navnet A. canina fra
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hedeareal på løst grus ved Vesterø samt fra Holtimmen 1925 samlet af Wiin
stedt, ligeledes benævnt A. canina.
Angelica archangelica L. var. l·itoralis Fr. - Af Wiinstedt kun kendt i et enkelt
eksemplar ved Horneksbugten, nordkysten. I 1968 iagttoges flere eksemplarer
ved Horneks Odde (nær voksestedet for Euphorbia. palustris, som stadig holder
stand i form af et enkelt, kraftigt og rigt grenet individ; spredning af denne
nyindvandrer sker således næppe, selv om nævnte ene individ sætter rigelig
frugt).
Angelica silvestris L. - Først samlet på Læsø i Storedal, nordkysten, i begyndel
sen af 1950'erne, senere ved Horneks Odde i nærheden i 1958; i 1968 ret tal
rig på Hornfiskrøn.
Aster tri.politun L. - Angivet fra Læsø af l. P. Jacobsen 1870 u. nærmere finde
sted samt af Wiinstedt, som kun kendte den fra V. Nyland. I 1968 iagttaget
flere steder, således ved stranden ø. f. Ræpynt og mellem Storedal og Homeks
Odde, nordkysten, på den nye ø »Knotten« samt langs sydkysten af Hornfisk
røn. Planten har utvivlsomt i de senere år bredt sig stærkt på øen.
Beta maritima L. - Få eksemplarer ved østmolen i Østerby Havn 1968. Tidligere
kun angivet fra Ndr. Rønner og ved Ræpynt, nø. f. Vesterø Havn, begge ældre
fund.
+ Chenopodimn serotimnn Sm. - På ruderat ved Vesterø Havn 1968.
+ Chrysanthem.um viscido-hi.rtum (Schott) Thell. - Forvildet på mark i det nord
lige Byrum 1968.
Cichoriwn intybus L. - l eksemplar på vejkant ved Stoklund 1968; fundet en
enkelt gang før.
Dianthus deltaides L. Fåtallig i en gammel grusgrav ved Byrum 1968. Tidligere
kun en ældre angivelse uden nærmere findested af J. Hartz (ca. 1900).
Dipsacus silvestris Huds. - Ruderat i de tidligere lergrave s. f. Byrum 1968. Tid
ligere kun noteret fra Østerby (1954).
+ Echinops commutatus Jur. - Forvildet på vejkant ved Bovet 1968.
Epiiobiu.m h irsu.tmn L. - Ved Vesterø Havn samt ved de tidligere lergrave s. f.
Byrum 1968. Hidtil kun kendt fra Horneks Odde 1958.
+ E. paroiflorum Sdneb. - Talrig på en eng s. f. Byrum Kirke 1968.
+ E. rosetun Schreb. - Vejgrøft i den østlige udkant af Vesterø Havn 1968.
+ Equisetum pratense Ehrh. - Vejgrøft ved Stoklund 1968.
+ E u.phorbia cyparissias L. - Forvildet på vejkanter nær udsigtstårnet i Byrum
1968.
+ Galinsoga ciliata (Raf.) Blake. - Ukrudt i et gartneri i Byrum 1968; i 1961 be
mærket i en urtepotte!, Vesterø Havn (P. Kaad).
+ Hemia.ria giabra L. - Grusgrav ved Byrum 1958 (Anfr. Pedersen), dog angivet
fra Læsø allerede omhing 1900 af J. Hartz (uden nærmere findested), denne
angivelse er dog ikke omtalt af Wiinstedt.
+ Hierochloe odarata (L.) PB. - Ved Byrum 1966 (P. Kaad).
Hypochoeris giabra L. - Sandmark ved Børum Gårde 1968. Hidtil kun fundet
ved Byrum siden 1958.
+ Hypoclweris giabra x rad.icata.. - Denne formodede hybrid blev samlet mellem
forældrearterne i en gammel grusgrav ved >>Klitgård« i Børums nordlige ud
kant. Det indsamlede materiale er typisk intermediært mellem de 2 forældrearter,
flerårigt og kun svagt fruktificerende. Hybriden er under navnet H. balbisii
Lois. beskrevet første gang fra Provence i Frankrig 1810 og indtil nu, så vidt
vides, kendt fra Azorerne, Spanien, Frankrig, Norditalien og Skåne. Fra sidst
nævnte sted er den af O. Holmberg (1930) beskrevet som en ny hybrid fundet
i Kvinnevad ved Silvåkra, uden at forfatteren dog omtaler, at det langt ældre
taxon H. baibisii eksisterer for denne hybrid. Ifølge Weimarck 1963 kendes nu
yderligere 3 findesteder i Skåne. Så vidt vides, er hybriden ikke tidligere på
vist her i landet.
Ligusticu.m scoticmn L. - Af denne art, som blev fundet første gang på Læsø (V.
Nyland) i 1921, og som siden 1951 er kendt fra en større bestand ved Storedal
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Fig. l . a. Hypochoe1·is mdicata L. b. H. glabra X mdicata c. H. globra L.
(efter O. Holmberg 1930).
på nordkysten, foreligger et hidtil ukendt herbadeeksemplar fra Ndr. Rønner
samlet i 1923 af afdøde prof. C. A. Jørgensen.
+ Luzula multiflora (Retz.) Lej. ssp. congesta (Tlmill.) Hyl. - Storedal 1968 (F.
Thorning-Lund).
+ Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. - Forv. i grusgrav mellem Lunen og Skippergården, nv. f. Byrum 1968.
+ MeWotus officinalis (L.) Pall. - Vejkant nær udsigtstårnet i Byrum 1968.
+ Monotropa hypopitys L. - I grøft i Nordmarken 1957 (Birthe Schultz).
+ Myosotis hispida Schlecht. sen. - Nordmarken 1957 (P. Kaad).
+ Pamassia palustris L. - Talrig i Syrsig ø. f. Østm·by 1968 (H. Weber).
+ Petasites japonicus F. Schmidt. - Forv. i stor mængde ved Vesterø Mejeri
1968.
+ Polygonum alpimtm All. - Forv. på vejkant ø. f. Vesterø Havn 1968.
+ Polygonttm c·uspidatwn S. og Z. - Forv. flere steder, bl.a. ved Byrum Kirke
og i Vesterø Havn 1968.
+ Reseda alba L. - Ruderat ved Vesterø Havn 1968.
+ Ribes nigwm L. - Hornfiskrøn 1968.
+ Solidngo gigantea Ait. var. leiophylla Fern. - Forv. ved Bangsbo Skole 1957
(H. Eilstrup), iagttaget flere steder 1968.
Solidago virgmtrea L. - Første fund fra Læsø er fra Holtimmen 1958; i 1968 be
mærkedes den ved Stoklund samt på en vejkant ø. f. Vesterø Havn. Arten er
åbenbart under spredning på øen.
+ Spiraea douglasU x salicifolia (S. x billiardii Herincq). - Vejgrøft i den østlige
udkant af Vesterø Havn 1968. En plante, som efterhånden spiller en vis rolle
som forvildet haveart, men som næppe er meget kendt.
+ Veronica longifolia L. - Farv. på vejkant i den øst!. udkant af Vesterø Havn
1968.
+ Viscum album L. - I maj 1968 modtog Bat. Museum gennem realskolebesty126

rer B. Rasmussen, Byrum, meddelelse om et fund af et eksemplar af Mistelten
på Bævreasp, Populus tremula, i plantagen »Præstens Have« i den nordlige
udkant af Byrum. Fundet var kort folinden gjort af et lærerpar i Bymm. Ved
besøget på Læsø i aug. 1968 blev der lejlighed til med velvillig bistand af hr.
Rasmussen at besigtige planten på voksestedet. l individ af en ældre Mistelten
bestående af 2 stærkt forgrenede hovedskud vokser i ca. 3 m højde over jorden
på en 6--7 m høj, slank, tyndstammet Bævreasp, som står stærkt skygget i en
bevoksning, der er sammensat af Betula verrucosa, Abies alba, Pinus mugo,
Fagus silvatica, Quercus mbur, Sarbus aucuparia og Populus tremula. Indivi
det må utvivlsomt henføres til en spontan forekomst, formentlig tilført ved
fuglespredning, evt. fra Syd-Norge, hvor Mistelten ifølge Hanssen 1933 findes
flere steder ved Oslofjorden, bl.a. netop på Bævreasp. Også i Sverige, især i
Malaren-egnen, findes vildtvoksende Mistelten (Hylander 1966). Gandil 1950
har sammenstillet de daværende kendte danske forekomster af vild og dyrket
Mistelten. De få kendte, spontane forekomster findes ikke på Bævreasp, men
dyrkede eksemplarer kendes fra Populus-arter i København og i Knuthenborg
Park, Lolland. Siden Gandil's sammenstilling kan der dog udmærket mange
steder i landet være forekommet nye dyrkede Mistelten-eksemplarer. Det er
dog ikke lykkedes at opspore plantede individer i haver på Læsø. - I sommeren
1969 er rapporteret et fund af ligeledes formentlig spontan Mistelten på en
Hybridasp i Ørkenarboretet, Hvedde pr. Kibæk SV f. Herning.
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Ndr. Rønner. - Bot. Tids. 55.
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Holmberg, 0., 1930: Hypochoeris giabra L. x mdicata L., nova hybr. - Bot. No
tiser 1930.
Hylander, N., 1966: Nordisk Karlvaxtflora, bd. 2.
Jacobsen, I. P., 1879 : Fortegnelse over de på Læsø og Anholt 1870 fundne
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Weimarck, H., 1963: Skånes flora.
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Anmeldelser
Naturens Verden 1968. Redigeret af T. W. Langer. 384 sider. Rigt Hustreret i
sorthvid og farver. Pris kr. 87,75. Munksgaards Forlag. København 1968.
Ikke mindre end 27 af denne årgangs 41 artikler er af rent biologisk indhold.
Dertil kommer biologisk islæt i nogle af de øvrige. Emnerækken er vidtspænden
de: fra infektionssygdomme hos skovtræer til vegetationen på nogle nunatakker,
fra dinosaurernes liv til økologisk u-landshjælp, for blot at nævne nogle yder
punkter. Pladshensyn forbyder mig at komme nærmere ind på emnerne. Dog må
redaktørens egen artikelserie om udforskningen af Grønlands sommerfuglefauna
nævnes som et smukt eksempel på en interessant sammenstillen af historisk og
E. N.
biologisk viden.
Danmarks Natur. 4. Kyst, kUt og marsk. Redaktion : Arne Nørrevang og Torben
J. Meyer. 524 sider, 434 figurer og 13 farvetavler. Politikens Forlag. København
1969.
Stranden - >>danskernes legeplads« - har nu fået sit bind i serien Danmarks
Natur. Med en kyststrækning på over 7000 km bliver stranden landets foretrukne
rekreative område og dermed den del af den danske natur, som lettest vil trække
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>>forskere« til ud over fagfolkenes rækker. På trods af vanskeligheder med be
grænsningen af de landskaber, som ligger på overgangen mellem hav og land, er
det lykkedes at få et helhedspræg ind i bindet - selv med to påheftede dyregrup
per: fugle (væsentli� vade-måge-alkefugle) og sæler.
I det udførlige geografiske afsnit har også havne, broer og eksperimentel kyst
forskning fundet plads. Det er på denne måde blevet et alsidigt bind med mange
nye og spændende oplysninger. Også værkets vejledende karakter er med held
gennemført for store dele af nærværende bind. I professor Axel Schous indledning
således anvisninger på lette og »billige<< muligheder for iagttagelse af den oprin
delige morænestruktur fra de mange broer!
Kapitlerne om kystlandets plante- og dyreliv omfatter de 2/a af bindet og brin
ger både videnskabeligt og pædagogisk en rigdom af eksempler. Den gennem
førte opdeling med kort resumerende overskrift er også i dette bind af stor værdi
ved læsningen. Man noterer sig også forfatternes glæde ved at bringe deres iagt
tagelser videre til læseren som flere gange i dr. Ellinor Bro Larsens afsnit - så
man unægtelig under denne energiske forsker at komme »hjem til den varme af
tente (p. 252) ! At forfatteren til fugleafsnittet, dr. Hans Lind har lagt hovedvæg
ten på adfærdsbiologi var vel at vente; den noget utraditionelle behandling af
emnet kan kun hilses med tilfredshed.
På de sidste sider virker billedredaktionens valg af de pudsige antikke billeder
af sæler hentet fra Zoologica Danica som faldende helt uden for værkets ide.
Forøvrigt er kranierne af spættet sæl (fig. 431) og ringsæl (fig. 433) byttet oml
Endnu engang (jvnf. anm. i Fl. og F., 75. årg. p. 24) : hvorfor denne uensartede
litteraturliste? I afsnittet om vadehavets dyreliv omtales undersøgelser af C. We
senberg-Lund og Th. Mortensen, men deres arbejder søges forgæves i litteratur
listen. Endelig burde marskændernes særprægede fauna nok være omtalt - jvnf.
C. M. Steenbergs afhandlinger fra 1917.
Indvendingerne er kun få og små og er udtryk for en ængstelse for, at et i sit
Poul Bondesen.
oplæg perfekt værk skulle få skæmmende pletter.
Allen Keast: At�straliens nat·ur. 308 sider. 107 farvefotos. 145 sort-hvide illustra
tioner. Bokfiirlaget Natur och Kultur. Stockholm 1968.
I serien »Jordens kontinenter« foreligger nu bindet om Australien i svensk ud
gave. Skønt Australien er det mindste af kontinenterne, rummer det dog et stort
antal forskelligartede landskaber med særpræget plante- og dyreliv. Disse land
skaber med deres planter og dyr beskrives i en lang række kapitler, der spænder
fra eucalyptusskovene i det sydøstlige højland til de tropiske nøkkeroselaguner i
nord, fra barriererevets fantastiske marine dyreverden i øst til indlandets udstrak
te steppe- og ørkenområder. Dertil kommer en grundig gennemgang af Tasma
nien, New Guinea, New Zealand og alle de større og mindre øer i Stillehavet, de
høje vulkanske og de ganske lave atoller. Den fremmedartede natur i Australien
og på øerne virker sært dragende på en biolog, og for den, der ikke har haft mu
lighed for at opleve den ved selvsyn, er Allen Keast's beskrivelse en velkommen
erstatning. Han er økolog og søger at finde sammenhæng mellem de forskellige
fænomener med et skarpt blik for, hvor den menneskelige faktor har spillet en
afgørende rolle. Eksempelvis skal her nævnes den europæiske modeindustris an
svar for decimeringen af bestanden af paradisfugle på New Guinea.
De foregående bind i serien har været rigt illustreret, men de overgås af dette,
både hvad angår billedernes antal og deres kvalitet. De fremmedartede og ejen
dommelige miljøer er gengivet på enestående smukke fotografier, der rigtigt kom
mer til deres ret, sådan som de fremtræder her i stort format og fremragende
godt reproduceret. Man kan faktisk gengive farvebilleder, så det bliver en nydelE. N.
se at se på dem!
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F U G L EVÆ R N S F O N D E N
Fonden til værn af danske fuglelokaliteter.
Stiftet af Dansk Ornithologisk Forening 1966.
Fondens hovedfmmål 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 sehetæ
ren
læge L. Ferdinand, Jonstr-upvangvej 4, 2750 Ballerup,
eller til giro 94232, Ingolfs Alle 47, 2300 København S.

OPFORDRING
På Entomologisk Forenings generalforsamling den 30. april 1969 blev
det vedtaget at oprette et fredningsudvalg, hvis opgave det bliver i vi
dest muligt omfang at forsøge at bevare de levesteder for fremtiden,
der mmmer karakteristiske udsnit af den danske insektfauna.
Arterne på sådanne lokaliteter behøver ikke nødvendigvis at repræ
sentere sjældne former; det er den samlede insektfauna ind. de almin
delige arter, og de levevilkår, der fomdsætter denne, man vil forsøge a t
bevare.
Som eksempler kan nævnes insektfaunaen på strandenge, shænter,
skovenge, uforurenede vandløb o.lign.
Udvalget henstiller derfor til læsere af Flora og Fauna at give det
oplysninger om sådanne bevaringsværdige områder.
Evt. oplysninger bedes sendt til udvalgets fom1and professor Niels
Haarløv, Zoologisk Institut, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole,
Biilowsvej 13, 1870 København V.
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Manuskriptels udformning m. v.:
Manuskriptet bør helst være maskinskrevet med dobbelt linieafstand og bred mar
gin i venstre side. Kun den ene side af papiret anvendes. Latinske slægts- og arts
navne understreges. Som illustrationer kan anvendes gode fotografier (sorte, blanke
aftryk) og tegninger udført med tusch på hvidt tegnepapir. Både fotografier og
tegninger bedes leveret i større format end det, hvori de ønskes reproduceret
(gerne dobbelt størrelse). Illustrationerne til en artikel nummereres fortløbende, og
billedteksterne samles på et (eller flere) ark med vedføjede figurnumre. Citater
angives i teksten ved forfatternavn, udgivelsesår og side (eks. : Knudsen

1955, s. 25).

Den anvendte litteratur samles i en liste, hvor de citerede forfattere nævnes i alfa
betisk orden efter følgende mønster:
Knudsen, S.,

1955:

Mvigende sommerfugleformer

4. - Flora

og Fauna

61.

Forfatteren får tilsendt en første korrektur, der rettes og returneres til redaktionen
omgående. Rettelser imod manuskriptet betales af forfatteren. Om ønskes kan
forfattere til større artikler få

50 særtryk

gratis.

Formændene for de foreninger, der har FLORA og FAUNA som medlelllBblad:
Jylland: overlærer Knud Juul, Provstebakken 24, Arhus V.
Sjælland: overlærer Evald Larsen, Vermehrensvej 8, Ringsted.
Lolland-Falster: boghandler Erik Pontoppidan, Langgade 22, Nykøbing F.
Fyn: cand. mag., fru Ulla Aabye Jensen, Lembckesvej

19,

Odense.

Bornholm : overlærer, redaktør Th. Sørensen, Aakirkeby.
Lepidopterologisk Forening : kriminaJoverbetjent Ib Norgaard, Lyngbygårdsvej 87,

Kgs. Lyngby.

