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Fra redaktionen: 
På det tidspunkt, da nærværende 
skrives, er der ikke megen grund
lag for forsidens optimistiske bil
lede af nyudsprungne anemoner. 
Men meget kan ændres i de fjor
ten dage, der går, inden bladet 
udkommer. Med martshæftet af 
>>Flora og Fauna« markeres ikke 
blot forårets komme. En ny år
gang indledes, og som De vil op
dage har tekstsiderne ændret ud
seende. Dette er et led i forsøget 
på at reducere papirforbruget, og 
dermed forbedre økonomien uden 
at skulle holde antagne artikler 
tilbage i al for lang tid. Samtidig 
skulle efter læsepædagogers ud
sagn den tospaltede tekst med de 
kortere linier være lettere at læ
se end den tidligere med de lan
ge linier. Om vi så kan vænne os 
til det nye udseende, vil ticlen 
vise. 

Billedet på forsiden har nu og
så en anden funktion end at min
de om forårets komme. Det skal i 
al stilfærdighed fortælle om, hvad 
»Flora og Fauna« står for: bladet 
henveneler sig til de forskere og 
andre interesserede, der studerer 
og holder af den danske natur og 
glæder sig over alt, hvad der vok
ser frem og rører på sig udendørs. 
Floristik, faunistik, økologi og ad
færd er områder, dm· behandles i 
bladet. »Flora og Fauna« er på 
denne måde med til at pege på 
det bevaringsværdige i dansk na
tur. Denne positive indstilling har 
præget de forgående 75 årgange 
og vil også være det ledende prin
cip i denne nye årgang, der ud
kommer i Det E-uropæiske Natu.r
fredningsår 1970. E. N. 

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

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



Svømmefugletrækket ved Knudshoved, Østfyn 

Af Iørgen Rabøl 

(Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, 
København Ø) 

og Henning Noer 

(Aidershvilevej 44, Nyborg) 

With a Summary in English 

INDLEDNING 
Formålet med denne artikel er især at 
vise forekomsttiderne ved Knudshoved 
for de 10 arter, der trækker mest almin
deligt og konstant. 

Rygraden i artiklen er især tabel l, 
der for årets 12 måneder opdelt i perio
derne primo, medio og ultimo viser det 
gennemsnitlige antal trækkende fugle 
pr. time. Tabellen hviler på 544 obser
vationsdage ganske overvejende fra åre
ne 1961-65. Meget vigtig for fremstil
lingen er også tabel 2, der for en periode 
i 1963-64 med særlig konstant observa
tion skelner mellem N- og S-gående 
træk. 

Formålet med artiklen er endvidere 
at vise årstidsvariationer med hensyn til 
køns- og aldersfordelingen samt at be
handle andre forhold vedrørende adfær
den under trækket. Disse to sidste punk
ter er tidligere behandlet for landfugle
trækket ved Knudshoved (bl. a. Rabøl 
1964 A og 1967 A). 

Som fig. l og tabel 4 klart viser, er 
dimensionen fugle pr. time uheldig, hvis 
ikke de daglige observationstider er lige 
lange. Om vinteren og sommeren har 
observationstiderne gennemgående væ
ret noget kortere end om foråret og ef
teråret (2-21/2 time mod 3-6 timer). Da 
svømmefuglenes træk kulminerer tidligt 
i observationsperioden, vil et iøvrigt lige 
stort og ensartet træk i f. eks. januar og 
marts give flest fugle pr. time i januar. 
Fugle pr. time er dog skønnet at være 
den bedste dimension, når der ikke fore
ligger heldagsobservationer. 

Observationsposten har været fyrklin
ten ved Knudshoved, der ligger ca. 8 m 
over havet. Undtagelsesvis er også ob
serveret fra molerne. Samtlige observa-

Flom og Fauna 76: 1-18. Arlws 1970. 

tioner er påbegyndt ca. l kvarter før 
solopgang. 

Den største del af observationerne 
skyldes os selv - især J. R. Både Arne 
Møller og Finn Dalberg Petersen har 
dog bidraget med et betydeligt antal ob
servationsdage. Vi er dem meget tak
nemmelige for at måtte benytte deres 
materiale. 

GENERELLE BEMÆRKNINGER 
Storebælt er både et vigtigt overvint
ringsområde for mange svømmefugle og 
et ret betydeligt transitfarvand for gen
nemtrækkende svømmefugle på vej til 
eller fra yngleområde eller vinterkvarter. 

De bevægelser, man iagttager ved 
Knudshoved, kan derfor være enten l) 
bevægelser i vinterkvarteret eller 2) 
egentlige trækbevægelser. 

Adfærden i disse to former for træk 
er ofte meget forskellig og typisk. Føl
gende forskelle ses således hos ederfugl: 

l) er et lavtgående træk lige over vandet 
(går meget sjældent op over 30 m). Det fore
går ganske overvejende lidt før og i den første 
time efter solopgang (fig. l og tabel 3). Gen
nemsnitsflokstørrelsen er meget mindre end 
under 2), og flokkene er udpræget instabile. 
Større flokke falder let fra hinanden i mindre 
fraktioner. De enkelte flokke ændrer ofte træk
retning, og udskiftning af individer flokkene 
imellem er ret almindelig - også mellem flokke, 
der flyver i modsatte retninger. Dette træk er 
ganske overvejende at betragte som et kompen
sationstræk for en drift med strømmen, der er 
sket bort fra et rastkvarter. Den korte daglige 
træktid tyder på, at afdriften er ringe, før kom
pensationstrækket sætter ind. 

2) går ofte højt og ikke sjældent over land, 
hvad l) ikke gør. Flokstørrelserne er ofte be
tydelige, og afstanden mellem individerne er 

l 



Tabel l 
Antal trækkende fugle pr. time 1961-66. Hver måned er inddelt i tre lO-dages perioder. Der er 
ikke skelnet mellem N- og S-træk (se tabel 2). Tegnet + betyder, at arten er set trækkende, men 
under 0,1 pr. time. 

Måned Jan. Feb. 

Periode I II III I II III 

Observationstimer 5600 2910 2540 3955 4540 4525 

Observationsdage 31 14 12 17 15 16 

Lom sp. 
(Gaoia sp.) 0,8 1,2 1,0 0,8 1,6 0,6 

Skarv 
(Phalacrocorax cm·bo) 0,3 0,7 0,2 0,9 0,6 0,9 

Havlit 
(Clangula hyemalis) 9,1 7,6 18,4 10,8 4,9 7,1 

Sortand 
(Melani.tta nigra) ll,9 20,0 39,0 5,8 3,8 7,7 

Fløjlsand 

(Melanitta fusca) 1,7 2,9 2,4 0,8 1,0 2,9 

Ederfugl 
(Somateria molUssima) 168,2 106,0 82,9 100,9 96,6 93,4 

Hvinand 
(B·ucephala clangula) 1,5 0,9 1,6 3,4 1,4 2,2 

Bjergand 
(Aythya marila.) 14,0 18,6 47,7 1,9 5,2 13,4 

Toppet Skallesluger 
(Mergus sen·ator) 7,6 31,1 22,4 7,3 6,7 9,2 

mindre end i l). Trækket foregår også mere 
retlinet end l) og lader sig ikke så let afbøje 
eller afbryde af andre trækkende flokke eller 

rastende fugle. Dette træk er ikke blot ind
skrænket til den første morgentime, men kan -
hvis det kommer langvejs fra - dukke op på et 
vilkårligt tidspunkt af dagen. 

Trækhøjderne er gennemgående klart 
højere i medvind end i modvind. Dette 
syne.s at være en generel regel for fugle
træk, der for landfuglenes vedkommen
de er fremhævet flere gange, f. eks. af 
Gruys-Casimir (1965). 

I den følgende artsliste er der for 
hver art omtalt de karakteristiske ten
denser med hensyn til valg af trækhøjde, 
trækretning og afstand til land. For alle 
arter ses to generelle, topografisk be-
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Marts April Maj 

I II III I II III I II III 

4555 7820 ll805 9245 8810 5315 3225 1645 2000 

18 24 31 26 30 15 15 8 9 

1,7 0,4 0,4 0,3 O ,l 0,2 + + 0,2 

0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,6 

8,4 8,4 3,8 1,0 0,2 0,5 1,2 

8,6 12,0 4,5 3,7 2,8 0,8 0,2 1,0 + 

3,0 2,5 0,8 0,6 0,4 + 0,6 1,3 0,6 

180,2 2ll,2 97,5 31,2 17,9 7,7 12,0 9,5 6,8 

1,3 0,7 0,8 0,5 0,4 0,2 + + 

15,7 4,7 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 

9,7 8,2 6,2 5,2 4,5 3,9 0,9 1,3 1,9 

stemte tendenser : l) Træk afbøjes næ
sten altid af land og kan fortsætte i den 
kystfølgende retning endnu nogen tid 
efter, at kystlinien er ophørt. Et godt 
eksempel herpå er ØNØ-trækket på fig. 
2. 2) Et oprindeligt S-gående træk af
bøjes mod SV, idet Knudshoved passe
res. Denne retningsændring er en reak
tion på, at kystlinien >>hører op« .  Begge 
tendenser er generelle for svømmefugle 
også ved andre træksteder. De er f. eks. 
set ved Blåvand og på Sydlangeland .. 

Svømmefugletrækket ved Knudsho
ved falder i to klart adskilte afsnit, et 
mellem NNV og ØNØ og et mellem SØ 
og SV. For kortheds skyld vil vi benæv
ne disse henholdsvis N- og S-trækket. På 
en bestemt dag eller årstid vil i reglen 
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Juni 

II 

835 

6 

22,4 

0,4 

Juli Aug. Se p. 

III I II III I II III I II 

935 1 100 2330 2010 1040 725 1400 2555 2130 

6 8 15 16 11  8 9 13 8 

0,1 0,2 0,2 0,2 

1,2 0,7 0,4 0,5 3,2 2,1 1,0 

0,2 

1,3 5,8 3,2 1,8 3,3 12,4 10,3 4,0 11 ,4 

0,3 0,3 0,1 1,2 0,7 0,7 0,4 2,0 

18,2 14,1 18,9 14,0 26,7 45,1 13,1 5,8 1 1,9 

+ 

0,9 0,3 1,0 0,7 0,4 

enten N- eller S-trækket dominere for 
en given art. Dette skyldes forekomsten 
af ihvertfald følgende 4 træktyper: 

Træktype I: Bevægelserne er transit mellem 
et yngleområde og et vinterkvarter. Denne type 
ses f. eks. meget tydeligt for ederfugl i KaJ
marsund (bl. a. Paludan 1962), hvor N-trækket 
er næsten enerådende om foråret og S-trækket 
om efteråret. 

Træktype II: Observationsposten ligger midt 
i et rastområde. Bl. a. drift med strømmen kan 
forskyde de på vandet liggende fugle bort fra 
dette område. Da fuglene søger at holde deres 
position, vil afdriften på vandet blive søgt ud

lignet gennem en modsat rettet trækbevægelse, 
der kan finde sted efter en kortere eller læn
gere afdrift. Et sådant træk har vi tidligere be
nævnt kompensa.tionstræk. Denne træktype ma-

0,3 

1,8 

Okt. Nov. Dec. 

III I II III I II III I II 

3415 5220 7055 3655 1820 3020 3025 1925 1500 

13 20 24 15 7 14 15 13 8 

0,1 0,4 0,1 0,5 0,3 0,6 1,4 1,4 1,5 

0,4 0,6 + + + 0,1 0,1 + 

+ 0,1 + 0,2 2,2 2,7 3,6 3,8 

1,0 2,6 2,4 2,4 1,2 2,6 2,6 5,9 3,9 

0,4 1,5 1,8 0,2 0,3 0,4 0,9 0,6 1 ,0 

22,0 61,0 1 19,9 80,9 62,0 113,5 71,0 74,1 02,2 

+ 0,2 0,5 0,5 4,4 2,3 0,6 1,0 

0,2 4,0 2,5 3,8 3,4 9,5 13,5 5,5 15,9 

2,0 2,3 2,7 2,1 2,2 4,7 6,5 6,1 

nifesterer sig meget tydeligt for f. eks. ederfugl 
i Storebælt i perioden december-marts. 

Træktype III: Som under II er der her tale 
om et kompensationstræk efter afdrift bort fra 
et rastkvarter. De betydelige rastområder ligger 
dog i dette tilfælde forskudt i en bestemt ret
ning i forhold til observationsposten, hvilket 
medfører at man herfra ser et udpræget ensi
digt kompensationstræk af fugle, der er drevet 
med strømmen i retning af og forbi observa
tionsposten. Et godt eksempel på III er som
mertrækket af sortand ved Blåvand (Rabøl 
1968). De vigtigste rastområder er S for Blå
vand (Holm Joensen 1965), hvorfor et S-træk 

næsten altid dominerer ved Blåvand. 
Træktype IV: Hos nogle arter bliver de øst

lige dele af vore farvande øjensynlig ved at »af
give« træk i vestlig retning til helt ind i marts. 

3 

7,0 

III 

5425 

30 

0,7 

0,4 

5,0 

9,3 

0,7 

53,1 

1,5 

45,3 

7,8 



Tabel 2 
Antal trækkende fugle pr. time (aug. 1g63-dec. 1g64}. Der er skelnet mellem N- og S-gående 
træk, således at N-træk står øverst i hver række. I enkelte tilfælde er N- og S-træk slået sammen, 
og antallet anbragt mellem placeringen for N- og og S-træk. 

Måned Juli Aug. Se p. 

Periode 1+11 1+11 I+II 
+ III +III + III 

Observationstimer U45 g IO 4800 

Observationsdage ll 6 17 

Lom sp. 0,1 
(Gavia sp.) 0,2 + 

Skarv 0,2 0,4 0,3 
(Plwlacrocorax cm·bo) 1,0 o,g 0,3 

Alk 
(Alca torda) 

Bjergand 
( Aythya marila) 0,7 

Havlit 
(Clangula. hyemalis) 0,1 

Sortand 5,0 2,8 2,1 
(Melanitta nigra) 2,1 1,3 1,1 

Fløjsand 0,8 
2,3 

0,2 
(Melanitta ft�sca) 0,6 0,1 

Ederfugl 2,g 6,5 3,5 
(Somateria mollissima) 1g,2 24,1 3,5 

Hvinand 
(B·t�ceplwla clangt�la) 

Toppet Skallesluger 0,4 o,g 
(M erglis serrata r) 1,1 

Man kan opfatte det som forsinket efterårstræk 
(træktype I). Denne reaktion finder sted uaf
hængigt af de fremherskende strømretninger. 
Et godt eksempel på IV er sortandens træk ved 
Knudshoved i perioden december-marts (fig. 5). 

De 4 træktyper går jævnt over i hin
anden, og indenfor samme art og sam
me dag kan alle 4 typer formentlig ses. 
IV kan som nævnt opfattes som en sta
dig vedvarende I. II og III er reelt set 
det samme og adskiller sig blot fra hin
anden ved observationspostens belig
genhed i forhold til rastkvarteret 
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Okt. Nov. Dec. Jan. 

I+ II 1+11 
1+11 III I II + III + III 

8425 5200 2535 2230 2150 2445 

28 21 14 10 g 10 

0,4 o,g 1 ,1 0,1 0,3 0,6 

+ 0,1 0,2 0,5 0,3 0,6 

0,1 0,1 0,1 + 

0,2 + 0,1 + 0,2 0,2 

0,3 0,8 0,1 0,1 0,4 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 

2,g 6,2 7,5 13,6 18,3 17,3 

1,7 3,0 3,8 6,8 4,1 3,6 

0,1 0,6 1 ,1 3,3 2,6 2,g 

0,1 0,4 2,4 3,5 5,3 1,7 

0,8 0,8 2,3 15,4 11,0 5,6 

1,3 1,2 1 ,2 1 ,2 2,0 1,g 

0,8 0,3 0,3 0,6 2,3 0,8 

0,6 0,1 0,4 0,1 0,4 0,7 

51,1 24,0 18,0 26,0 64,0 18,4 

57,2 34,4 76,1 19,1 143,8 g3,8 

0,1 
0,2 0,3 

0,6 0,6 1,3 0,4 0,6 
0,1 

0,3 0,1 0,3 0,4 0,2 

1,4 2,0 2,4 4,7 4,5 4,1 

0,4 1,2 2,8 2,9 3,7 l 3,2 

EDERFUGLENS TRÆKFORHOLD 
(S01nateria mollissima) 

Da ederfuglen er langt den talrigste og 
bedst undersøgte art ved Knudshoved, 
skal vi begynde med en præsentation af 
denne art. 

T r æ k h ø j d e  o g  a f s t a n d  f r a  
k y s t e n  
Trækkets afstand fra kysten er meget va
riabel. Trækhøjden er næsten altid un
der 10 m (i stærk medvind dog ofte op 

III 

1600 

6 

0,5 
0,4 

0,4 
2,4 

14,0 
4,5 

22,3 
3,3 

54,1 
4,g 

0,6 
0,6 

28,1 
1 1 ,6 

0,6 
0,5 

5,0 
3,8 



I 

3050 

lO 

0,6 
0,3 

l,l 
0,9 

1,7 
2,5 

0,4 
0,8 

5,3 

3,4 

4,9 
1,8 

0,8 
O ,l 

55,7 
35,4 

0,3 
+ 

5,1 

1,2 

Feb. Marts April Maj Juni 

II III I II III I II III I II III I+ II 
+III 

3310 3100 3515 3530 4545 4035 3530 3145 2615 1415 1430 930 

lO 9 lO lO ll  lO  lO  lO  lO  6 6 6 

1,2 0,2 0,7 0,4 0,5 0,1 + + 0,3 
0,4 0,4 1,3 0,2 0,3 0,3 O ,l + + 

0,4 1,2 O, l 0,1 0,3 0,1 

0,4 0,3 0,3 0,8 

0,3 O ,l 
1,9 O ,l 0,3 

4,8 2,9 14,4 1,4 0,4 0,3 0,2 
2,6 4,0 3,0 2,9 O ,l 0,5 0,3 0,3 

0,2 0,6 0,9 1,4 1,7 0,8 + 
1,2 3,6 2,7 9,4 1,4 0,2 

2,3 l,l 3,7 2,9 4,0 3,5 2,3 0,1 0,2 0,9 
2,4 5,1 3,7 1 1,8 2,3 1 ,1  0,8 0,6 0,2 0,1 

0,5 0,9 0,9 2,0 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 
0,7 0,8 0,6 1,2 O, l 0,4 O ,l 0,1 0,2 1,6 0,3 0,2 

8,3 14,2 15,3 33,5 22,3 10,2 10,6 5,9 5,8 5,3 3,6 1,2 
92,2 71,5 71,3 84,3 23,2 

0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 
0,1 0,5 0,2 0,3 0,2 

2,7 3,4 3,7 2,0 3,7 

3,1 7,0 3,3 5,7 3,5 

til 30 m) . Trækket nær land er ofte be
tydeligt, hvad det ikke er hos de øvrige 
dykænder. Dette træk nær land er NØ 
(ØNØ) - SV (VSV)-gående med en ge
nerel opretning til N (NNØ) - S (SSV) 
efter at det har passeret Knudshoved. 
Ofte går det endda yderligere rundt. 
Træk mere end l km fra land er næsten 
altid N (NNV) - S (SSØ)-gående. 

V i n d r e tn i n g  o g  t r æ k b i l l e d e  
Trækket er generelt størst og tættest på 
land under kraftige Ø-vinde. Dette gæl-

3,4 1,4 4,3 6,3 3,8 6,1 26,3 

0,2 0,2 
0,3 + 

0,1 O ,l 

2,5 1,2 1,5 0,5 0,9 1,6 

2,3 3,7 1,8 0,6 0,6 1,0 

der også de andre svømmefugle-arter. 
Fig. 2 viser de vigtigste trækbevægelser 
i Ø-vind. Man ser bl. a. stærkt vindpres
set træk, der tangerer Knudshoved og 
går over molerne i nogen højde. Endvi
dere er meget retlinet ØNØ-gående 
træk tæt ved land, der især ved SØ-lige 
vinde ofte drejer mod SØ længere ude. 
Både N- og S-trækket langt fra land er 
ofte orienteret lidt skråt mod vinden. I, 
II og III viser en i Ø-vind karakteristisk 
tredeling af et oprindeligt S-gående 
træk. I viser en jævn afbøjning gående 

5 

O ,l 
0,1 



ret tæt forbi molerne og Knudshoved. 
II er en zig-zagbevægelse, der er frem
kommet som en konflikt mellem to om
trent modsat rettede taxiske reaktioner: 
modvindstræk og topografisk tiltræk
ning. Endelig er III retningsgivet af 
modvinden i forbindelse med en tendens 
til S-gående træk. 

Med V-vinde (fig. 3) er trækket set 
fra Knudshoved gennemgående mindre 
end med Ø-vinde, og det går generelt 
længere fra land. S-gående træk helt op 
til 1 ,5-2 km ude foretager ofte en brat 
afbøjning mod SV eller VSV. Forbi 
Knudshoved ville dette træk i reglen ret
te sig op mod S-SSV. Trækket langt fra 
land er stort set N-S-gående, og i mod
sætning til dage med Ø-vind er det gen
nemgående større end trækket nær land. 

Under N-S-vinde er trækbilledet no
get variabelt, men er gennemgående at 
finde et sted mellem Ø- og V-vindsbille
derne. Især med S-lig vind er det ofte 
ensartet N-S-gående. Med SV-lig vind 
ses ofte en jævn afbøjning, men længere 
fra land end under Ø-vind. 

Uanset vindretningen finder man alt
så en generel tendens til SV -lig afbøj
ning af et S-gående træk. Årsagen hertil 
er nævnt. Reaktionen bliver mest mar
kant med vinde mellem S og V, fordi 
tendensen til modvindstræk i så tilfælde 

30 

20 

10 

Fig. 1: E d e r f  u g l (Somateria mollissima). 
Trækkets størrelse som funktion af tiden i tids
rummet 4.1 .-16.1.1964. Abscisseaksen inddelt i 
kvarter; første kvarter falder 1-2 kvarter før 
solopgang. Samlet antal trækkende fugle 7177 
(100 °/o). 
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1 

II 
Fig. 2: E d e r f u  g l (Somateria mollissima (L.)). 
Typisk trækbillede med Ø-lige vinde. Trækket 
er relativt tæt på land (vinclpres), og man ser 
tenelenser til at modvirke vindafdriften ved 
modvinels træk. 

virker sammen med halvøens topografi
ske tiltrækning. 

Konstruktion af vindresultanten i hver 
af de 8 perioder fra 19.12.1963 til 10.3. 
1964 giver ingen som helst korrespon
dens mellem resultanten og trækkets ret
ning i en given periode. Eksempelvis fin
der man i perioden 20.12.-31.12. en me
get kraftig og entydig vindresultant fra 
SV. Trækket i samme periode er imidler
tid ikke et overvejende S-h·æk mod vin
den, men tværtimod trækker flest N (ta
bel 2). Direkte observationer fra Knuds
hoved viser da også, at ederfuglen (og 
de andre svømmefugle) kompenserer 
direkte for vinddrift ved at holde aksen 
skråt op mod vinden. Fig. 2 (II og III) 
viser endda tydelige islæt af overkom
pensation. Et egentligt stereotypt mod
vindstræk, som det lejlighedsvis kan fo
rekomme hos landfugle (Rabøl 1967 A) 
ses næppe i betydende grad. Som det 
fremgår af tabel 2 trak der dog i perio
den ultimo marts »for mange« mod N 
(mest NØ-træk her). Fænomenet ud
springer muligvis som en reaktion på en 
afdrift, som fuglene har modtaget i_ V
og S-lig retning i perioden, hvor kraftige 
Ø-og ØNØ-vinde var fremherskende. 

S t r ø m r e tn i n g  o g  t r æ k t y p e  
Ederfuglens h·ækretninger i Storebælt 



ved Knudshoved afspejler ganske over
vejende træktyperne I og II, hvoraf 
sidstnævnte er den vigtigste. Forment
lig forekommer også typerne III og IV 
ret almindeligt. IV kan tænkes at spille 
en vigtig rolle om efteråret under op
fyldningen af Bæltet. Fig. 22-23 i Holm 
J o en� en (1968) tyder på de største rast
tal i november-januar i Storebælt S for 
Knudshoved, så måske er også træktype 
III ganske betydningsfuld i denne pe
riode. 

Da kompensationstrækket for sh·øm
afdrift (især træktype II) overvejer alle 
andre former for træk forbi Knudsho
ved, skal vi kort beskæftige os med 
strømmen i Storebælt. Denne synes over
vejende at være N -gående (på alle års
tider - se tabel 3), formentlig fordi det 
mindre saltholdige og derfor lettere 
Østersovand danner en overfladestrøm 
udad (mod N) i Bæltet. Strømmens ret
ning og hastighed måles dagligt 0600 
fra Halskov Rev Fyrskib, og det er disse 
målinger, vi har benyttet. Det kunne sy
nes betænkeligt uden videre at betragte 
0600-situationen som værende udtryk 
for strømmen i det pågældende døgn. 
Desuden behøver strømmen ved fyrski
bet (Østerrenden) ikke nødvendigvis væ
re identisk med strømmen ved Knuds
hoved (Vesterrenden). Strømafdriften 
sker dog nok især om natten umiddel
bart før målingen, og med hensyn til det 
sidste punkt viser kontroliagttagelser fra 
molerne ved Knudshoved god overens-

\ 

Fig. 3: E d e r f u gl (Somateria. mollissima (L.)). 
Typisk trækbillede med V-lige vinde. Trækket 
er relativt langt fra land (vindpres). 

stemmeise med fyrskib-målingerne, 
ihvertfald for dage med en nogenlunde 
strømhastighed. 

Å r s t i d e r  o g  t r æ k f o r h o l d  
De fleste af de ederfugle, der opholder 
sig i eller trækker igennem Storebælt, 
må formodes at være ynglefugle fra det 
baltiske område (bl.a. Salomonsen 1967). 
Om efteråret sker langt den overvejende 
tilflyvning til de danske farvande mod 
VSV-NV gennem Køge- og Fakse Bugt. 
Desuden går en mindre del S om Gedser 
(Rabøl 1967 B). En mindre del af træk
ket til det sydlige Kattegat går sikkert 
via Fakse Bugt og Smålandshavet, hvad 
der medfører, at normaltrækretningen 
(træktype I) i Storebælt om efteråret for 
de fleste individer vil være N: Der er 
dog grund til at forvente en del undta
gelser. VSV-trækkende ederfugle fra Kø
ge Bugt skulle således få en S-lig afbøj
ning ved mødet med Fyns- og Lange
lands Ø-kyster. Ved Knudshoved er set 
enkelte større S-flyvende flokke under 
fældningstrækket, der kan tolkes som et 
sådant afbøjet VSV-træk. Længere mod 
S på Sydlangeland ses et sådant træk
billede oftere (Larsen og Sander 1965). 

I efteråret 1962 trak på de 10 største. 
trækdage (mellem 3.10. og 19.11.) ialt 
613 N og 2659 S. I efteråret 1963 trak 
i tidsrummet 31.8.-24.11. ialt 3057 N + 
3515 S, og endelig trak i efteråret 1964 
fra 8.8. til 30.11. ialt 3000 N + 3167 S. 

Af disse cifre fremgår, at man ikke 
kan tale om dominerende N-tendens 
(træktype I) om efteråret. Kompensa
tionstræk for drift med strømmen' (især 
træktype II) er rimeligvis den vigtigste 
trækform. I efteråret 1963 haves således 
for tidsrummet 11.-20.10. ialt N-strøm 
7,5 knob og S-strøm 7,2 knob (de dag
lige 0600-strømtal fra Halsskov Rev 
Fyrskib adderet). I samme periode trak 
ialt 1782 N + 2018 S, hvilket viser god 
overensstemmelse med strømmen (og 
træktype II). 16.10. med 317 N + 77 S 
trods en stærk N -gående strøm (også N
strøm 15.10. )  er dog givet resultatet af 
dominans af træktype I. I 1964 trak på 
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Tabel S 
Ederfugl (Somateria mollissima). Samlet N- og S-træk i nogle lO-dages perioder. Desuden er in
denfor hver periode summeret de daglige 0600-strømangivelser fra Halsskov Rev Fyrskib. Bort
set fra marts III (se teksten) finder man en smuk overensstemmelse mellem N-strøm og S-træk, 
samt omvendt. Trækket er ganske overvejende et kompensationstræk for strømafdrift i en vinter
population. 

Måned 
Dec. Jan. 
1963 1964 

Periode III I l II l 
Samlet N-træk 631 1397 456 
Samlet S-træk 446 3139 2321 
Samlet N-strøm, knob 1,7 6,6 8,9 
Samlet S-strøm, knob 8,1 1,1 1,4 

13 observationsdage mellem 3.10. og 25. 
10. ialt 2217 N + 217 4 S i en samlet 
strøm på N 11,3 knob og S 4,8 knob. Her 
kan man godt se en generel N -tendens, 
idet S-træk i tilfælde af træktype II 
alene burde have domineret kraftigt. N
tendensen er dog blot rigtig tydelig 19. 
·10., hvor der trods strøm N 1,4 knob 
(også N-strøm de foregående tre dage) 
trak 1590 N + 186 S. Langt størstede
len af trækket kom her 3 timer efter sol
opgang, hvad der i sig selv er et indici
um på et egentligt transittræk (træktype 
I og normaltrækretning N). De andre 
dage i perioden er trækretningerne stort 
set modsat rettede strømretningerne -
altså type II. 

I perioden december-marts spiller 
træktype I næppe nogen som helst rolle. 
Noget svingende han ad.-procenter fra 
dag til dag og fra flok til flok tyder på 
mulighed af træktyperne III eller IV, 
men træktype II dominerer klart nok 
som på ingen anden årstid. Trækket er 
et hurtigt overstået morgentræk (fig. 1), 
og trækretningerne er så godt som uden 
undtagelser modsat rettede strømretnin
gerne (tabel 3). I tabel 2 er de daglige 
0600-opgivelser fra Halsskov Rev Fyr
skib summeret indenfor hver periode og 
kan nu direkte sammenlignes med det 
samlede antal N- og S-trækkende fugle 
i perioderne. Man finder smuk korres
pondens mellem S-træk og N -strøm, og 
omvendt. 
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Feb. tv! ar. 
1964 1964 

III I l II l III I l II l III 

450 1716 276 440 538 1189 1019 
186 1092 3059 2215 2514 2992 1061 
0,3 3,5 12,3 9,6 5,0 11 ,0 6,6 
6,8 8,4 0,8 0,0 3,2 1,2 0,0 

Der synes at være årlige fluktuationer 
i antallet af kompensationstrækkende 
ederfugle i Storebælt i vinterperioden. 
Således sås nok mere træk end normalt 
i vinteren 1963-64, hvad der muligvis 
- i forbindelse med den kortere vinter
observationstid - gør tabel l noget aty
pisk. 

Om foråret finder borttrækket (træk
type I) af Storebælts vinterbestand vist 
nok især sted som et Ø-træk ind over 
Sjælland (3.4.1966 så J. R. således 60 
ederfugle trække Ø over Ringsted), og 
som et S- og SØ-træk ind i Smålandsha
vet (Bruun 1963). Et N-gående type I
træk stammende fra Bæltets vinterbe
stand spiller næppe nogen større rolle 
sammenlignet med disse to ovennævnte 
tendenser. Baggrunden for antagelsen, 
at normaltrækretningen i Storebælt om 
foråret er S- og Ø-lig er, at S-trækket på 
denne tid af året dominerer langt kraf
tigere, end det burde gøre at dømme ef
ter strømretningerne. 

Således sås det første store træk efter 
isvinteren 1962-63 9.3. , og i perioden 9. 
3.-2.4. optaltes på ialt 1 6  observations
dage 2439 N + 19949 S. Denne klare 
S-tendens er givet ikke en reaktion på 
strømmen. Flere af dagene sås således 
over 1000 ederfugle trække S over helt 
isdækket farvand. 

Nyborg-egnen passeres imidlertid og
så af en helt andet form for forårstræk 
Dette træk er højtgående og orienteret 



mod Ø og især ØNØ (retningerne peger 
sikkert ret direkte mod ynglepladserne). 
Det går tværs over Fyn og er blot set i 
april. Det må enten udgå fra Vadehavet 
eller Lillebælt. Begge muligheder fore
kommer sikkert. Begrænsningen til april 
er bemærkelsesværdig, idet denne må
ned også er den egentlige forårstrækmå
ned for ederfuglen i Sverige (Paludan 
1962, Mathiasson 1962). Dette træk fra 
Vadehavet og/eller Lillebælt er rimelig
vis et bredfronttræk, der rammer ud 
helt fra den vestlige Østersø i S til det 
sydlige Kattegat i N. Ved Nyborg sås 
fænomenet første gang 19.4.1962, da 75 
ederfugle kom trækkende i stor højde fra 
VSV over Knudshovedhalvøen. I 1964 
sås på morgenobservationerne fra 
Knudshoved et sådant træk fra 6.4. til 
28.4., ialt små 500 fugle fordelt på 5 da
ge. De fleste flokke fortsatte retlinet i 
den oprindelige ØNØ-lige retning tværs 
over Bæltet. De er - noget uheldigt -
medregnet som N-træk i tabel 2. Inde i 
land V for Nyborg er set Ø-gående træk 
22.4. og 23.4. 1964, begge gange efter 
kl. 1800 og så store flokke som 300 og 
200. Sådanne trækkende flokke er blevet 
iagttaget de fleste forår siden. ØNØ
trækket tværs over Fyn i april har i en
kelte tilfælde vist afbøjning mod N og 
NØ op gennem Bæltet. Hvor udbredt 
denne afbøjning er vides ikke, men det 
viser, at der også kan være tale om en 

Tabel4 

N-lig normaltrækretning (træktype I) 
i Storebælt om foråret. 

K ø n s - o g  a l d e r s f o r d e l i n g  
De adulte hanner er lette at bestemme 
fra de mørke fugle, hunnerne og ung
fuglene. Dette gælder også den gamle 
han i sommerdragt, hvor vingen er far
vet som i vinterdragten. Derimod volder 
køns- og aldersbestemmelsen af de mør
ke fugle straks mere besvær. Han juv. 
kan dog skelnes fra hunnerne på deres 
mere eller mindre udbredte hvide par
tier, ligesom de unge hunner (og de un
ge hanner, der mangler hvidt) kan læn
des fra de gamle hunner ved at have 
sortbrun fjerdragt i modsætning til de 
gamles noget lysere brune fjerdragt. I 
praksis kan man dog blot angive han ad. 
procenten - herefter forkortet til h. a. p. 
- i forhold til det samlede antal træk
kende fugle. 

Fra oktober 1963 til medio april 1964 
finder man en h. a. p. mellem 24 og 60, 
normalt 40-50. Først på efteråret ser 
man stærkt varierende flokke med hen
syn til h. a. p. I oktober 1963 bemærkes 
således i dagbogen: »Der er en uregel
mæssig, springende h. a. p. i flokkene, 
der ikke skyldes tilfældigheder. Snart 
ses en flok på 20 individer, alle han ad., 
og lige efter en flok på 30, alle mørke 
fugle.« Dette viser at opblandingen mel-

Ederfugl (Somateria. mollissima). Samlet antal trækkende fugle pr. time indenfor nogle forskel
lige perioder. Observationerne begyndende 1/4-112 time før solopgang og herfra en timeinddeling 
frem. Bemærk generelt langt størst træk i den første time (sammenlign. fig. l) .  Trækket er ganske 
overvejende et kompensationstræk for strømafd1iften, hvilken det åbenbart ikke kræver lang tid 
at udligne. 

Periode 4.1.-16.1. 
l 

1.3.-16.3. 
l 

11.3.-2.4. l 20.3.-3.4. 113.10.-12.11 l 12.11.-1.12. 
1964 1964 1963 1964 1963 1964 

Obs.-

l l l l l dage 13 17 7 14 7 5 
Time 

l 4767 4637 l 5620 1210 846 805 
2 1871 1148 3790 669 881 618 
3 800 745 1612 329 648 
4 359 1094 246 
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100 % 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. J u l. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Fig. 4: E d e r f u g l (Somateria mollissima). Han ad. procentens (h.a.p.) variation gennem året 
(1964). N-træk er markeret prikket og S-træk stiplet; fuldt optrukken linie betyder, at der ikke 
er skelnet mellem N- og S-træk Fra ult. dec. 1963 til ult. maj 1964 er inden for hver af 10 dages
perioderne udvalgt den største trækdag. Hvis denne har haft mere end 100 trækkende ederfugle 
(sariune retning) er h.a.p. regnet ud. Ved under 100 fugle er tillagt den næststørste dag o. s. v., ind
til de mindst 100 kønsbestemte fugle er nået. Enkelte af perioderne opviser dog mindre end 100 
kønsbestemte fugle. For efterårstrækket 1964 er udvalgt store trækdage eller flere mindre er sum
meret, og h.a.p. her afsat i den valgte periodes midte. Efterårstrækket 1963 følger meget nær ef
terårstrækket 1964 med max. i sept. og derefter en h.a.p. omkring 50 i okt.-nov. Man bemærker 
iøvrigt hvor pænt N- og S-træk følges ad, hvad der viser tilbage til meget elominerende kompen
sationstræk (træktype II). 

lem kønnene og aldersgrupperne efter 
sommerens adskillelse endnu ikke er 
helt effektiv og tyder på et vist konstant 
sammenhold i de trækkende flokke. 

Senere på året må denne opblanding 
være blevet fuldstændig, og hvis vinter
bestanden i Bæltet var konstant, skulle 
man logisk forvente en nogenlunde fast 
h. a. p. for alle observationsdage gennem 
hele vinterhalvåret. Fig. 4 tyder derfor 
på. en ikke helt konstant vinterbestand. 
Der er tilsyneladende selv midt på vin
teren en vis tilslutning af fremmede fug
le med en anden h. a. p. ,  og svarende 
hertil, da det absolutte antal ikke stiger, 
en stadig fragang af »egne« fugle. 

Observationer i perioden 9.3. til 2.4. 
1963, viser en noget varierende h. a. p. 
11.3. har mindre end 20 (kraftig domi
nans af juv.), de andre dage ligger mel
lem 28 og 48, for det meste 40-45. 
Trækket tværs over Fyn i april 1964 
havde overvejende en h. a. p. på so; dog 
undertiden ned til 30. Denne bestand 
yiser altså ikke signifikant forskel med 

1'0 

hensyn til h. a. p. fra Storebælts vinter
bestand. 

Ved Knudshoved falder h. a. p. til 5-
25 i perioden ultimo april - medio maj, 
medens der i perioden fra sidst i maj til 
midt i juli næsten udelukkende ses han
ner, både ad. og juv. Dette er iagttaget i 
alle årene 1964-67. I slutningen af juli 
og i hele august måned er der i de sam
me år set mindre end 10 han ad. ud af 
noget over 1000 trækkende individer. 
Disse synes næsten alle at have været 
mørke ungfugle af begge køn. 

De fugle, der observeres om somme
ren, kan næppe opfattes som tilbage
blevne rester af vinterbestanden, thi 
hvorfor skulle blot hannerne blive til
bage? De skal snarere opfattes som 
fældningstrækgæster fra danske og sven
ske ynglepladser, hvad den pludselige 
stigning i h.a.p. fra næsten O i primo maj 
til næsten 100 i ultimo maj jo også 
stærkt indicerer. I sommeren 1963 iagt
toges rene han ad. flokke på flere hun
drede individer ved Sprogø og Vresen 



(mellem Knudshoved og Langelands N
spids). Disse må givet være fældnings
trækgæster, da ynglebestandene i Store
bælt næppe alene vil kunne rekruttere 
så store antal. 

Trækket i september ved Knudshoved 
er meget ringe, og den første halvdel af 
måneden slutter sig som nævnt med 
hensyn til h. a. p. nær til august. Fra ul
timo september ses en stærkt stigende 
h. a. p. (set både i 1963 og 1964), dog i 
et ringe totaltaL Det egentlige efterårs
træk og den begyndende opfyldning af 
vinterkvarteret finder sted i primo-me
dio oktober med en h. a. p. på 40-50. 

Endelig skal bemærkes, at såvel med 
hensyn til trækkets størrelse som i køns
og aldersfordelingen er der udpræget 
korrespondens mellem det svenske træk 
(f. eks. ved Torhamn, Carlson 1962) og 
trækket i Storebælt. 

ØVRIGE SVØMMEFUGLES 
TRÆKFORHOLD 
Vi har set, hvordan ederfuglens træk i 
Storebælt meget ofte kan opfattes som 
træktype II. Noget anderledes forholder 
det sig med en række andre arter. Man 
finder her et betydeligt N- og NØ-træk, 
der ikke lader sig forklare som et kom
pensationstræk for strømafdrift Denne 
tenelens er ikke bare et efterårsfænomen, 
men finder især sted om vinteren og sæt
ter sine spor til langt hen på foråret. 
Tendensen er givet udtryk for træktype 
IV, der kan fortsætte med aftagende be
tydning til slutningen af marts. 

Opfyldningen af Storebælt sker fra 
farvandene Ø for Storebælt, Smålands
havet f. eks., der igen fyldes op fra Øs
tersøen i efterårets løb. Hos ederfuglen 
finder man allerede i oktober bevægel
ser i betydeligt omfang ind i Storebælt 
fra de østligere farvande. Den opfyld
ning indstilles for ederfuglens vedkom
mende øjensynligt allerede i december
januar (Paludan 1962). Hos andre arter 
finder ankomsten til Ø-Danmark rime
ligvis meget senere sted. Ihvertfalcl fore
går den videre »afgivelse« af fugle til 

Storebælt meget senere end hos eder
fugl. Et lille eksempel kan belyse dette. 
I januar 1963 tvang isen store mængder 
af toppet skallesluger nordpå gennem 
Storebælt, bl. a. taltes ved Knudshoved 
530 trækkende på en time 15.1. Der var 
altså stadig mange fugle tilbage østpå at 
tage af, da den akutte situation indtraf, 
og denne forårsagede et eksplosivt bort
h·æk mod normalt en mere jævn afgang 
(som f. eks. i vinteren 1964). Den nævn
te dag sås intet betydeligt N-gåenqe 
ederfugle-træk 

Dette N- og NØ-træk forbi Knudsho
ved kan bedst forestilles at udvikle sig 
som vist på fig. 5. Det er ikke bare et 
træk fra farvandet mellem Fyn og Lan
geland, men er sikkert resultatet af et N
gående træk langs Langelands Ø-kyst. 
Direkte træk mod NV fra Smålandsha
vet betyder dog sikkert også en del. Det
te NV -træk vil i Bæltet rette sig op mod 
N og NØ. 

Der kunne forventes et S-gående for
årstræk (træktype I) svarende til dette 
N -gående træk af træktype IV. Dette er 
også - men i ikke særlig udpræget grad 
- tilfældet for bl. a. lom, havlit, toppet 
skallesluger og alk. Det ses bl. a. ikke 
hos sortand. Hvorfor reaktionen bortset 
fra ederfuglen er svag eller synes at 
mangle kan have flere årsager. En træk
sløjfe rundt om Sjælland var en mulig
hed, som vi dog ikke har meget tiltro til. 
Derimod kan det Ø- og SØ-rettede for
årstræk være så nært knyttet til det Ø
lige Storebælt, at det ikke ses fra Knuds
hoved. I oktober 1963 talte vi således 
med en lokal strandjæger ved Halsskov. 
Han fortalte om et ofte stort forårstræk 
af sortand ved Korsør rettet mod S. Den 
tredie mulighed er, at opbruddet fra 
vinterkvarteret i stor udstrækning fore
går som et uobserveret nattræk direkte 
mod ynglekvarterene - jvf. finske radar
observationer af sortand og havlit (Berg
man og Donner 1964). 

Der er muligvis - for alle arter, også 
ederfugl - foretaget en generel under
vurdering af træktype III's betydning. 
Vi ved jo endnu alt for lidt om de for-
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Fig. 5: Det formodede forløb af trækket i Små
landshavet og det sydlige Storebælt, der viser 
sig som N- og NØ-træk ved Knudshoved (især 
træktype IV). 

skellige arters vigtigste rastområder i 
Storebæltsområdet. Sortandens domine
rende N -træk kunne jo være et udslag 
af, at de største rastpladser for arten 
fandtes N for Knudshoved, således at 
man kun ser et betydeligt N-gående 
kompensationstræk efter forudgående 
drift med strømmen mod S. En sammen
ligning med strømdataene viser dog, at 
dette ikke kan være tilfældet. 

L o m  sp. (Gavia sp.) 
Afstanden fra kysten til de forbitræk
kende fugle er meget variabel. Træk 
mere end l km ude er næsten altid om
trent N-S-gående. Et betydeligt NØ
træk tæt forbi eller endog over Knuds
hoved dominerer ofte. Dette træk fore
går næsten altid i mere end 30 m højde 
(op til 100 m). Trækket længere ude 
over vandet er generelt laveregående, 
som regel under 10 m. »Homologt« med 
NØ-trækket tæt forbi Knudshoved er 
flere gange efterår og vinter set et højt
gående N- og NØ-træk gående over land 
fra bunden af Nyborg Fjord. Lommer
ne i Storebælt trækker ofte i løse små
flokke på 2-10 individer. Større flokke 
er aldrig set, og antallet er meget be
skedent sammenlignet med bl. a. vest
kyststationerne Blåvand og Hanstholm. 

Af 329 trækkende lommer fra ultimo 
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december 1963 til maj 1964 artsbestem
tes 118 fugle med stor sikkerhed, for
delt med 82 (69 °/o) rødstrubet lom (Ca.
via stellata.) og 36 (31 Ofo) sortstrubet 
lom (Gavia a.rctica.). Såvel i dette mate
riale som i observationerne fra eftm·åre
ne 1963 og 1964 synes der ingen for
skelle at have været mellem de to arter, 
hverken med hensyn til træktider eller 
trækretninger (forholdet mellem N- og 
S-træk). I slutningen af marts 1964 syn
tes der dog at kunne spores en relativ 
forøgelse i antallet af sortstrubet lom, 
og i dagbogen gives der udtryk for, at 
lommerne indtil da (fra december 1963) 
næsten udelukkende har været rødstru
bet lom. Af flere årsager menes der end
videre at være bestemt relativt flest sort
strubet lom, så den reelle fordeling mel
lem de to arter er nok nærmere i forhol
det 3 :1. Som tidligere omtalt (Rabøl 
1964 B) tyder også antallet af dødfundne 
og skudte lommer ved Nyborg på ca. 
75 °/o rødstrubet lom. Forholdet mellem 
de to arter synes iøvrigt at variere meget 
fra farvand til farvand her i landet. 

Især om efteråret, men også først på 
vinteren, er N-trækket reglen (trækty
perne I og IV, se tabel 2). Der er flere 
gange set et større S-træk i marts, bl. a. 
5.3. 1964 med 9 N + 25 S og 6.3.1964 
med 4 N og 18 S. Begge dage var dog 
N -strøm, så trækket opfattes bedre som 
træktype II end som et S-gående træk 
af træktype I. Alligevel er forekomsten 
af sidstnævnte meget sandsynlig. Man 
ser f. eks. af tabel 4, hvordan S-trækket 
fra efterår til forår får stedse større be
tydning. 

S k a r v (Pha.lacrocorax cm· bo) 

Trækket af denne art går ofte højt og 
nær land, evt. over land. Det er mest N
S-gående. Trækket er i det store og hele 
upåvirket af strømmen. Tendensen er N
gående om foråret (således 113 N + 59 
S fra 1.2. til 10.5. 1964) og S-gående om 
efteråret (se tabel 2). Skarven overvin
trer yderst fåtalligt omkring Nyborg. 
Der sås flere end normalt i vinteren 



Tabel 5 
Samlet antal trækkende fugle forår (1.1-30.6.) og efte1·år (1.7.-19.12.) 1964. Om foråret er i alt 
observeret 143 dage og 44625 timer, om efteråret 58 dage og 1 1845 timer. Sammen med tabel 2 om
fatter tabel 5 samtlige svømmefugle-arter set i 1 864, bortset fra de almindelige måge- og ternear
ter, der ikke er medtaget. Endvidere er svømmeænderne noget mangelfuldt optalt (især grå- og 
pibeand). 

Art l Forår l Efterår l 
Lille Lappedykker 
(Pocliceps mficollis) l o 

Gråstrubet Lappedykker lO 3 (Podiceps griseigena) 
Toppet Lappedykker l l 
(Podiceps cristatus) 
Krikand 12 32 (Anas crecca) 
Gråand 100 
(Anas platyrhynclws) 

-

Spidsand 4 1 8  (Anas acu.ta) 

Pibeand 20 97 (Anas penelope) 
Skeand 2 o (Anas clypeata) 
Rødhovedet And l o (Netta 1'llfina) 
Taffeland l o (Aythya ferina) 
T.oldand 429 l (Aythya fuligula) 

Stor Skallesluger 
(Mergus merganser) 1 1 1  3 
Lille Skallesluger 
(M ergus albellus) 2 o 

Gravand 116 25 (Tadoma tadoma) 
Grågås 67 140 (Anser anser) 

1963-64, hvor der mellem ultimo decem
ber og til sidst i januar sås ialt 13 træk
ke ved Knudshoved. 

De fleste af de trækkende skarver er 
formentlig storskarver (Phalacrocorax 
cm· bo cm· bo). Mellemskarv (Phalacroco
rax cm·bo sinensis) ad. i sommerdragt (i 
hvilken dragt racen kan bestemmes) ses 
således meget fåtalligt, næppe mere end 
5 °/o af samtlige skarver. Denne race er 
dog givet stærkt undervurderet i antal. 
Ad. mellemskarv er set så tidligt som 
16.2. og 23.2. Efter Salomonsen (1967) 
strejfer især de unge mellemskarver fra 
Nordtyskland op i vore sydlige farvan-

Art l Forår l Efterår 
Blisgås 
(Anse·r albifrons) 3 + 25? o 

Sædgås 
(Anser fabalis) 5 lO? 

Knortegås 
(Branta bernicla) 26 44 
Kanadagås 3 o (Branta ca.nadensis) 
Pibesvane 8 o (Cygnus columbianus) 
S angsvane 
(Cygnus cygnus) 50 3 
Knopsvane 46 7 (Cygnus olor) 
Blishøne 3 o (Fulica atm) 
Alm. Kjove 
(Stercorarius parasiticus) o l 

Lille Kjove l o (Stercorarius longicaudus) 
Sildemåge 5 o 
(Larus fuscus) 
Ride l? l (Rissa tridactyla) 
Sandterne l o (Gelochelidon nilotica) 
Rovterne o l (H y droprogn e caspia) 

Tejst 4 o (Cepplws grylle) 

de i juli-oktober, muligvis overvintrer 
enkelte. Dette træk bliver således mod
sat orienteret et storskarve-træk kom
mende fra N. Det er formentlig derfor 
man finder den noget manglende enty
dighed i trækretningerne forår og efter
år, hvad der altså næppe som hos en 
række andre arter skyldes et betydeligt 
islæt af strømkompensationstræk 

B j e r g a n d  (Aythya marila) 

Trækket går ofte tæt forbi Knudshoved 
og er mest NØ-SV-gående (i modsæt
ning til de andre ænder med ederfugl 
som en delvis undtagelse). Trækhøjden 
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er i reglen over 20 m. Bjerganden er of
te meget talrig ved Nyborg om vinteren. 
I januar 1963 sås således op til 5000 i 
Nyborg Fjord, og i januar 1964 iagtto
ges 5-10.000 i en flok på vandet ved 
Teglværkskoven N for Nyborg. Desuden 
sås ofte flokke på mere end 1000 indivi
der i vinteren 1963-64 (især i januar). 
De godt 3000 trækkende ved Knudsho
ved fra ultimo december til ultimo april 
1963-64 når således ikke engang op på, 
hvad der har rastet på en enkelt dag i 
området. 

Trækket er ganske overvejende NØ
gående og har næppe noget med kom
pensationstræk for drift med strømmen 
at gøre. Det viser sikkert mest tilbage til 
træktype IV - dog ikke nødvendigvis 
følgende fig. 5, men oprindelsen stam
mer måske fra Lillebælt eller det Syd
fynske Øhav. 14.1.1964 sås således 60 
+ 40 fra Knudshoved kommende træk
kende i stor højde over Fyn mod NØ. 
Et isoleret stort NØ-træk, 460, 9 .3.1964 
er nok at betragte som reelt forårstræk 
(træktype I) og står måske i forbindelse 
med en kraftig temperaturstigning. 

H a v l i t ( Clangula hyemalis) 

For denne art - og tilsvarende for sort
and og fløjlsand - går trækket generelt 
noget længere fra land end hos ederfugL 
I overensstemmelse hermed er det også 
mere N-S-gående. Trækhøjden er næ
sten altid under 10 m. Havlitten indta
ger med hensyn til overvejende trækty
per en mellemstilling mellem sortand og 
ederfugL Den er ofte meget lig sidst
nævnte med en klar dominans af træk
type II. En gennemgående S-tendens 
(træktype I) anes lejlighedsvis i marts. 
12 .3.1964 trak således 106 S + O N i N
strøm 0,3 knob, men S-strøm de fore
gående tre dage. Også et større S-træk 
9.3.1963 (2 N + 171 S) et måske egent
ligt forårstræk 

Havlitten kommer normalt meget sent 
om efteråret, f. eks. var 20.10. 1963 den 
hidtidige førsteiagttagelse, så 5 h·æk
kende 20.9.1964 var meget tidligt. Man 
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bemærker, at arten ikke optræder på 
fældningstræk Salomonsen (1967) næv
ner heller ikke et sådant fra Danmark. 

S o r t a n  d ( Melanitta nigm) 

I efteråret 1963 trak ialt blot 51 N + 31 
S mellem 8.8 og 12.11. ,  hvoraf bl. a. 14 
N 20.10. i N-strøm 0,8 knob. I efteråret 
1964 ses heller ingen klar N-tendens, 
idet der mellem 8.8. og 30.11. trak ialt 
158 N + 190 S, hvoraf bl. a. 40 N 12.9. 
i N-strøm 0,5 knob. 

Fra december 1963 til langt ud på for
året 1964 ses træktype IV. I perioden ja
nuar - primo marts 1964 trækker såle
des 1636 N + 595 S i samlet N-strøm 
46,2 knob og samlet S-strøm 21,7 knob. 
Et dominerende kompensationstræk 
(træktype II) ville have givet omtrent 
de modsatte trækretninger - og gør det 
hos ederfugL I medio marts ses dog et 
dominerende kompensationstræk mod S. 
Igen i ultimo marts trækker så igen flest 
N på trods af overvejende N-strøm. I 
samme periode ses også »for meget« N
træk af  ederfugl og havlit. En mulig for
klaring herpå er givet under ederfuglen. 
Ganske karakteristisk er dog N-tenden
sen størst hos sortanden og mindst hos 
ederfuglen. I en periode midt i april 
1964, hvor der ingen strøm var fire på 
hinanden følgende dage, var det sam
lede træk 85 N + 11  S. Man ser altså 
stadig den gennemgående N -tendens 
(træktype IV), der blandt alle svømme
fuglene i Storebælt synes at være mest 
dominerende hos denne art. 

Efter fig. 20 i Holm Joensen (1968) 
raster de fleste sortænder i danske far
vande i november-januar i Kattegat. I 
januar ses relativt flest i Østersøen, hvil
ket sammenholdt med Knudshoved-ob
servationerne kunne tydes derhen, at 
den indre Østersø »udtømmer« sig V-på 
i vinterens løb. Om efteråret foregår til
trækket til Kattegat sikkert N om Knuds
hoved (ganske som ederfugl). Dette træk 
går direkte over Sjælland. 

Vi bemærker iøvrigt, at der ikke ved 
Knudshoved er set fældningstræk af 



60 fug te/t . /t i me 

40 
So r t a n d  

20 

!\ 
: :  

! \ 
_L�Ll�--

jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. 

140 f ug le/ 
/t i me 

120 

1oo E d e r f u g l  

80 

60 

J:\ ... � 
20 ....---" '··-.. ...-

_ _  , ... - ··· 

40 

�• S- træk 
.......... N - t ræk 

\ .. ,_ l' ��----
jul. aug. sep. ol<t. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj j u n. 

Fig. 6: N- og S-trækket af sortand (Melani.tta. 
nigm) og ederfugl (Somateria. mollissima) - ef
ter Tabel 2. Hos første art ses dominerende 
træktype IV til feb. Hos ederfuglen dominerer 
træktype II allerede fra nov. 

sortand af samme størrelse som det 
Bruun og Schelde (1957) angiver fra det 
nærliggende Stigsnæs. 

Som ved havlit og fløjlsand domine
rer han ad. stærkt. Midt i marts 1964 
anslås i dagbogen en gennemgående h. 
a. p. for alle tre arter i vinteren 1963-64 
til ca. 75. I løbet af foråret optræder 
sortanden iøvrigt - som de andre dyk
ænder - stedse mere parvis. 

F l ø j  I s  a n  d ( Melanitta fusca) 

Ligner meget sortanden i sit træk med 
dominerende træktype IV og N-tendens. 
Så sent som 19.3.1964 trak således 38 N 
+ 4 S i N-strøm 0,4 knob og også N
strøm de foregående 7 dage. Arten over
somrer ret almindeligt men fåtalligt i 
Storebælt. Storebælt er dog sikkert kun 
i ringe grad transitfarvand for et reelt 
fældningstræk Bruun og Schelde 1957 

nævner heller ingen august-observatio
ner fra Stigsnæs. 

H v i n a n d ( Bucephala clangula) 

Hvinanden ligner meget toppet skalle
sluger i sin trækadfærd ved Knudsho
ved. Hos begge arter går trækket tæt på 
land, ofte ind over molerne og sjældent 
mere end 1 ,5 km ude. I lighed med top
pet skallesluger og lom ses ofte en højt
gående NØ-trækbevægelse. Fælles for 
hvinand og toppet skallesluger er også, 
at mindst halvdelen af trækket foregår i 
over 10 m's højde, samt at efterårstræk
ket indledes af »mørke« fugle, rimelig
vis juv., men måske han ad. i sommer
dragt. H. a. p. var jævnt omkring 50 
mellem 19. 12.1963 og 8.5. 1964 (49 i 
gennemsnit for hele perioden). 

T o p p e t  s k a l l e s  l u g e r  (Mergus 
serrator) 

I maj-juni er flere gange set rene han 
ad.-flokke på 15-25 fugle, måske Ny
borg-egnens ynglehanner, måske frem
mede hanner på fældningstræk Fra slut
ningen af juni til august ses arten meget 
fåtalligt ved Nyborg (kun ynglehunner
ne med unger). De første fugle på efter
årstræk viser sig fra sidst i september og 
er vist nok overvejende han ad. i som
mm·dragt eller måske han juv. Et fæld
ningstræk i juli-august er ikke set. 
Bruun og Schelde (1957) omtaler heller 
ikke et sådant fra Stigsnæs. 

Efterårstrækket ved Knudshoved er 
ringe. Således trak på 26 observations
dage mellem 8.9. og 1. 12. 1963 blot 123 
N + 88 S. Fra 5.9. til 30.11. 1964 trak 
141 N + 74 S. Der ses ofte N-træk selv 
i N-strøm om efteråret, men allerede 3. 
12. (1964) er dog set klar træktype II 
med 4 N + 26 S i N-strøm 2,5 knob. 
Hannerne dominerer i antal gennem 
hele efteråret. 

I perioden ultimo december - medio 
januar 1963-64 finder vi et domine
rende højt NØ-træk, og som helhed igen 
korrespondens mellem strøm- og træk-
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retning. I ultimo januar - medio februar 
1964 ses samme tendens, men i afsvæk
ket form. Fra ultimo februar ses stor lig
hed med ederfuglen med hensyn til sam
menhængen mellem træk- og strømret
ning. Man er sikkert vidne til et stedse 
aftagende træktype IV og et stadigt me
re betydeligt S-træk som følge af træk
type I eller II. Rimeligvis spiller dog 
strømdrift ikke så stor en rolle på grund 
af artens forkærlighed for ophold på lavt 
vand. 

Fra 19.12 .1963 til ult. maj 1964 svin
ger h. a p. mellem 49 og 67 udregnet for 
10 dages perioderne. Tendensen er 
jævnt stigende. En del »mørke« fugle 
kan erkendes som han juv., men noget 
klart billede af denne kategoris størrelse 
og variation haves ikke. Den synes at 
være hun ad. + juv. underlegen i tal, og 
blive mindre i løbet af vinteren - for
året. Stigningen i han ad. og faldet i han 
juv. med tiden er sikkert koblede, idet 
han ad. bliver renere i dragten med ti
den ligesom han juv. nærmer sig han ad. 
i dragt. 

Sammen med lommen er den toppede 
skallesluger det bedste eksempel blandt 
svømmefuglene på sammenhængen mel
lem lavt træk og træk mod strømmen 
(træktype II) og stor trækhøjde og 
strømuafhængighed (træktype I og IV) .  

S t o r  s k a l l e s lu g e r  
(Mergus merganser) 

De første trækgæster sås 1.10. og 15. 1 1 .  
i 1963 og  1964. Det sidste e r  det mest 
normale. løvrigt kan arten karakteriseres 
som en typisk vintertrækgæst ved 
Knudshoved med flest trækkende i 1963-
64 ultimo december (89), ultimo januar 
(26) og ultimo februar (32) .  I 1964 sås 
de sidste trækgæster 17.4. 

Mellem 19.12. 1963 og 17.4.1964 be
stemtes 19 han ad. ud af 63 fugle (30%). 
Denne h. a. p. er normal for milde vin
tre. I isvintrene 1956 og 1963 var arten 
dels talrigere på egnen end normalt 
(flokke på flere hundrede fugle sås), og 
dels lå h. a. p. på 70-90. Begge tenden-

16 

ser med hensyn til talrighed og h. a. p. 
ses iøvrigt også hos lille skallesluger. 

A l k  (Alca torda) 

Alken trækker i reglen mere end l km 
ude over vandet i en retlinet, svirrende 
flugt. Trækretningerne er oftest eksldu
sivt N (NNV) - S  (SSØ). 

Observationer i vinteren - foråret 
1963-64 tyder på, at h·ækket ganske 
overvejende kan klassificeres som træk
type II. I februar 1964 ses >>for meget« 
S-træk efter strømmen at forvente, hvil
ket måske - i lighed med ederfugl - er 
udtryk for en generel S-tendens (træk
type I) om foråret. 

I 1963-64 artsbestemtes over 200 af 
alkefuglene til alk med sikkerhed, og 
sikre lomvier sås slet ikke. Denne sidste 
art skydes dog jævnligt på havjagt i Sto
rebælt, og måske raster den gennem
gående længere fra land end alken. 
Denne er dog ganske sikkert langt den 
talrigste af de to i Storebælt. 

AFSLUTNING 
Som supplement til svømmefugleoptæl
lingerne foretaget af Vildtbiologisk Sta
tion, Kalø (Holm Joensen 1968) må op
tællinger af trækkende svømmefugle fra 
forskellige kystpunkter i Danmark siges 
at have stor interesse. Indtil videre er 
berøringsfladerne mellem de to former 
for optælling for små. Holm Joensen's 
figur viser jo >>blot«, hvor de forskellige 
arters rastpladser findes, men ikke - el
ler kun indirekte - hvordan til-og bort
trækket sker. Vi håber derfor, at denne 
præsentation kan anspore andre feltorni
thologer her i landet til at gå igang med 
lignende unde1'søgelser. Blandt mere 
åbenbare observationsposter kunne næv
nes : Hanstholm, Skagen, Fredericia
Middelfart, Kegnæs, Helnæs-Home, 
Sydlangeland, Albuen, Hyllekrog, Ged
ser, Møns Klint og Helsingør. Fra flere 
af de nævnte steder foreligger et større 
ubehandlet materiale og de fremhævede 
steder er end ikke kendt i litteraturen, 



ligesom der vist heller intet upubliceret 
observationsmateriale foreligger. 

SUMMARY 
'V a.terbinl-migration at Kn udshoved, 
Eastern Funen 
In 1961-66 and especially in 1963-64 very in
tensive observations were undertaken of the 
waterbird-migration at Knudshoved. 

The tables 1-2 show the average number of 
migrating hirds per hour. Table 2 clistinguishes 
between N (NW-ENE) and S (SE-WSW) mi
gration. Table-rows 3 and 4 show the number 
of observationhours and -days in the above 
mentianed periods. The observations always 
started 1/4-1/2 hour befare sumise and Iasted 1-
6, usually 3-4 hours. 

The movements coulcl be elivieled in four ca
tegories : 

Migratory nwvement I: The observation-post 
Jays on the route between the breeding ground 
and the wintering area. Peaks in number of 
migrating hirds are seen spring and autumn, 
and the directions autumn and spring are op
posite each other. 

The standard directions in Great Belt (at 
Knudshoved) are mostly N in the spring and S 
in the autumn. These N- and S-movements are 
supposed to be especially WNW and SE mi
gration »shapecl« by the coastlines. But ENE
migration in spring against the breeding 
grouncls coulcl be beneled N-wards, and WSW
migration in the autumn towarcls the moulting 
or wintering grouncls coulcl be beneled S-warcls. 
These two patterns originate from migration 
over Funen and Zealand. 

M-igratory mavement II: The observation-post 
is situated in the micldle of the wintering 
ground. There is a winterpeak in the number of 
migrating hirds. Drift on the water caused 
especially by the stream is compensated by a 
flight mavement back to the feeding ancl/01· 
æsting ground. These movements are mostly 
confinecl to the first hour after dawn (figure 1). 

Migrat01·y mavement III: Resembles II, but 
the observation post is on the border of or out
side the wintering ground. Only after drift 
beyond the post compensatory movements 
against the wintering ground are seen. There
fore the flightclirection at the post is always the 
same. 

Migratory mavement IV: The vV- and NW
directed autumn-migration from the Baltic Sea 
and eastern Danish seas is continuecl through 
the winter to or into the spring. 

The Great Belt is situated near and partly in 
the wintering grouncls of the mentianed spe
cies (see Holm Joensen 1968). Further its course 
is approximately N-S, at right angles to elireet 
migration between the the breeding areas and 
the wintering grounds. Therefore, the migru
tory pattern is very complicatecl and within 

the same species all four migratory movements 
coulcl be seen - on the same day. 

Same specific elifferences are however ob
vious (table 2 and figure 6) : 

Loon sp. (Gavia sp.) : A n01thern I and IV in 
autumn and winter are most common. A low 
going II is aften seen in the winter. Maybe 
there is a faint southern I in spring. 

Scaup (Aythya m ar i la) : Movements most! y N 
and NE (I and IV, figure 5). 

E i der (Soma.teria mollissima.) : In autumn a 
rather weak northern I is seen and a rather 
weak southern I is recognized in spring, but the 
opposite could prevail on same days. Between 
November and March II is very elominating 
(see table 3, which scores the 0600 stream in the 
Great Belt in 10 days periods and compares 
these totals with the total N- and S-migration 
in the periods). 

Common Scoter (Melani.tta. n igra.) : From De
cember to April a strong northern migration 
(especially IV) is obvious (figure 6). II and III 
play the whole year a minor role. 

Langtailed Duck (Clangula hyemalis) : Its mi
gratory bchavior Jays between the eider and the 
common scoter. 

Redbreasted Merganser (Mergus serrator) : A 
northern I and IV is common in autumn to 
January incl. From December to March II is 
the most common picture. 
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Boganmeldelse 
Danmarks Dyreverden. 6. Fttgle l. Redaktion : Tegningerne af Ebbe Sunesen er anbragt som 
Hans Hvass. 308 sider. Illustreret. Pris pr. bd. forenklede randvignetter og viser for størstede-
kr. 67,50. Rosenkilde & Baggers Forlag. Køben- lens vedkommende adfærdsstillinger - underti-
havn 1969. den i serie. Farvetavlerne er for de tegnedes 

På 308 sider og med et væld af illustrationer vedkommende udført af Preben Dahlstrøm -
- helsides fotografier og farvetavler såvel som en tavle med dykænder i Roger Tory Peterson-
tegninger og fotografier indskudt i teksten, be- stil, en anden med hoveder af gæs. Her er ved 
retter dette bind om lommer, lappedykkere, siden vist de samme 5 arters fødder, røde på 
stormfugle, årefodede, andefugle, rovfugle og blå baggrund, ikke særlig smagfuldt og ikke på-
hønsefugle. Bindet er et af tre bind om fugle krævet, da det er så at sige umuligt at kende 
(med samlet register i bd. 8) og hele værket vil, forskel på fødderne! Endelig viser en farvetav-
når det afsluttes, omfatte 10 bind skrevet af en le de rovfugle, der i begyndelsen af dette år-
række danske zoologer. hundrede forsvandt som ynglefugle: fiskeørn, 

Uden tvivl er det af taktiske grunde man rød glente og havørn - allesammen fugle, man 
lægger for med fuglene; ikke mindst med det særlig bør have opmærksomheden henvendt på! 
stigende krav om naturfaglig viden for jægere Et lille »bioakustisk hjertesuk« : man har for-
vil bindene 6-8 uden tvivl virke indbydende. søgt en sammenligning af stemmerne hos gæs, 

Det er typografisk set en særdeles smuk bog hvor den ene af to nærstående arter eller un-
med de usædvanlig store fotografier - flugtbil- derarter har en stemme, der ligger »højere i to-
leder og adfærdsbetonede illustrationer, ja en- nen« (sædgås - knortegås og grågås - blisgås). 
kelte billeder i helsides--format er nærmest Beskrivelsen er formodentlig lånt f1;a >>Europas 
landskabelige med fuglene som en mindre de- Fugle« af Peterson og Mountfort, hvor man blot 
taille. Her er det mere det stemningsfulde i na- taler om >>højere i skalaen«. Begge udtryk er 
turen, der gives udtryk for. misvisende, da den forskel, man opfatter, lig-

Teksten, der er udarbejdet af mag. A. Holm ger i lyclkarakteren, ikke i lavere eller højere 
Joensen og dr. K. Paludan, gennemgår fuglene frekvens - for grågåsens vedkommende en støj-
art for art med grundig beskrivelse af udseende, præget lyd (d. v. s.  ingen bestemt frekvens) 
ynglebiologi, træk og meget mere. For gråan- sammenlignet med blisgåsens nasalagtige trom-
den således 13 sider, hvor også opdræt og ud- petlyd sammensat af en række overtoner. 
sætning behandles. Jagttiderne for fjervildtet Næste bind i rækken bliver det første om-
får udførlig omtale - også med kritik, f. eks. af handlende pattedyr, hvor også værkets hoved-
clen besynderlige jagttid for taffelanden : over redaktør står som medforfatter. Jeg tror, bog-
et halvt år, fordi den først sidestilles med svøm- handlerne kan forvente en salgssucces med 
meæncler, som den yngler sammen med, sidst >>storværket for hele familien ! «  
med to  måneders forlængelse, fordi den er  en Poul Bondesen. 
dykand ! 
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Deronectes canaliculatus Lac. ny for Danmark 

Af Mogens Holmen 

(Vangeledet 27, Virum) 

Arten Demnectes canaliculatus Lac. 
(Coleoptera, Dytiscidae) blev den 22. 
juli 1965 fundet på Dueodde på Born
holm. Den synes ikke tidligere at være 
påvist i Danmark. Den er således ikke 
opført i Danmarks Fauna (Hansen 1930 
og 1958) og heller ikke i Hansen 1964. 
I Zoologisk Museum i København og i 
Århus findes den da heller ikke i de dan
ske samlinger. 

D. canaliculatus (fig. lA) tilhører un
derslægten Potamonectes Zimm., inden
for hvilken der her fra landet kun er 
kendt arten D. depressus Fabr. Indenfor 
slægten er D. canaliculatus en af vore 
største arter; eksemplaret fra Bornholm 
måler således 5,5 mm. I Seidlitz (1889) 
angives størrelsen dog kun til 4,5 mm. 
I Danmark opnår kun D. depressus, D.  
latus og D.  duodechnpu.stulatus (fig. IB) 
en lignende længde. 

Systematikken indenfor slægten Dero
nectes har været stærkt omdiskuteret. 

Følges inddelingen i Balfour-Browne 
(1940) skal kun 4 danske arter henføres 
til denne slægt, nemlig, 

D. latu.s (underslægt Deronectes 
Sharp) 
D.  du.odecimpustulatus (underslægt 
Stictotarsu.s Zimm.) 
D. depressus og D.  canaliculatus 
(underslægt Potamonectes Zimm.) 

Til adskillelse af disse fire arter kan 
anvendes følgende nøgle: 

Deronectes Sharp s. str. 
l.  Vingedækkerne både meget fint punkterede 

og forsynet med store uregelmæssige punk-
ter. Forbrystforlængelsen smal . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. latus Steph. 
Vingedækkerne udelukkende fint punkte-
rede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

2. Forbrystforlængelsen bred og flad (fig. 2) 
. . . . . . . . . . . . . D. duodecimpustulatus Fabr. 
Forbrystforlængelsen smal og hævet i mid
ten (fig. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Fig. l. A. Deronectes canaliculatus Lac. fra Dueodde, Bornholm. B. D. duodeci.mpustulatus Fabr. 
fra Baldersbæk ved Hov borg, den eneste danske art af slægten, som når samme størrelse. ( X  9). 

Flora og Fauna 76: 19-20. Århus 1970. 19 



3. Vingedækkernes yderrand, nær spidsen med 
en tydelig tand . . . . . . . . D. depressus Fabr. 
Vingedækkerne uden en sådan tand . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. canaliculatus Lac. 

D. canali.culatus kan let kendes fra de 
øvrige arter på vingedækkernes tydeligt 
ophøjede mørke linier. Oversiden, der er 
fint og tæt punkteret, har kort og utyde
lig behåring; den er rødguL Pronotmus 
for og bagrand, to små pletter mellem 
øjnene samt vingedækkernes tegning 
sort. De sidste med sort søm, 5 mere el
ler mindre tydelige længdelinier og nog
le svage uregelmæssige pletter. Undersi
den overvejende sort og meget tæt 
punkteret. Sidste bugled mod spidsen ly
sere. Ben og følehorn rødgule. Pronotum 
temmelig smal og med to mørkere tvær
indtryk ved bagranden. Baghjørnerne 
næsten retvinklede. 

Fig. 2. Forbrystforlængelse hos 
Deronectes canaliculatus (t. v.) 
og hos D. duodedmpustulatus 
(t. h.) ( x  13). 

Findestedet på Bornholm var en vand
fyldt lavning mellem klitterne sydøst for 
Dueodde Fyr. Vandhullet var ca. 100 
m 2 stort og med en største vanddybde 
på ca. 20 cm. Det var tydeligt tempo
rært, og det viste sig da også, at det ved 
et besøg i juli 1968 var helt udtørret. 
Bunden bestod af sand med et ganske 
tyndt lag slam på visse steder. Vand
planter fandtes ikke. Den eneste vegeta-

tion udgjordes af enkelte spredte græs
totter, hvortil det meste dyreliv var knyt
tet . 

Foruden D.  canaliculatus fandtes føl
gende arter på lokaliteten :  Agabus bipu
stulatus, A. nebulosus, Coelan"bus con
fluens, Colymbetes fuscus, Hydroporus 
planus og Rantus punctatus. Disse fand
tes alle i antal. Der sås nyklækkede ek
semplarer af Colyntbetes fuscus og Aga
bus nebulosus. Det skal tilføjes, at Coe
lmnbus confluens ikke tidligere synes at 
være fundet på Bornholm. 

Hos Seidlitz (1887) angives arten at 
forekomme i Spanien, Portugal, Fran
krig og Grækenland. Men i Zoologisk 
Museum i København findes flere ek
semplarer samlet ved Altengamme ved 
Hamburg af K. Stokowsky i 1936. 

Dr. S. Gisle Larsson, Københavns Universi
tet, og dr. B. Schjøtz-Christensen, Århus Uni
versitet, takkes for venlig hjælp og for tilladel
se til at benytte samlingeme ved disse univer
siteter. 
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Boganmeldelse 
Ragnar Frislid: Fjell i Norge. 205 
sorthvide fotos. 16 farvefotos. J. W. 
Forlag. Oslo 1969. 

sider. 132 derfor en stor del af bogen. Fra rensdyrjægere 
Cappelens for 8000 år siden som de første færdedes på 

fjeldet og til vandbygningsingeniørernes virk
somhed i dag har menesker søgt at udnytte 
fjeldnaturen. Dertil kommer, hvad forfatteren 
kalder den unyttige erobring af fjeldet: van
dring og fjeldsport, jagt og fiskeri. Bogen er 
fyldt med pragtfulde billeder og kan anbefales 
til alle, der som turister agter sig til Norge for 
at tage del i den unyttige erobring af fjeldet. 

Fjeld er de områder, hvor rypen har fundet 
levemuligheder, konstaterer forfatteren til den
ne smukke bog om det norske fjeldlandskab, og 
med denne definition må 60 °/o af Norges sam
lede areal betegnes som fjeld. Den rigt variere
de fjeldnatur beshives: topografien, bræerne, 
plantevækst og dyreliv. Menneskets indflydelse 
har dog forfatterens største interesse og optager 

20 

E. N. 



Ældre og nyere observationer af hasselmusen, Muscardinus 
avellanarius (L. 1758), og dens reder i Danmark 

Af Helge Walhovd 

(Zoologisk Institut, Aarhus Universitet) 

?\1eddelelser fra Naturhistorisk :Museum, Århus 

With an English Summary 

Hasselmusen, Muscm·dinus avellanarius 
(L. 1758) er et af de mest sjældent fo
rekommende pattedyr herhjemme, hvor 
arten hidtil kun er registreret på Fyn og 
Sjælland. 

Hasselmusens hovedudbredelsesområ
de går mod sydvest til Pyrenæerne, mod 
øst gennem det sydlige Italien, inklusive 
Sicilien, Lilleasien, sydlige og midterste 
dele af Rusland til Ural. I nord er ud
bredelsen stort set begrænset af en linie 
gennem det nordlige Frankrig, Tyskland 
og Polen, videre nord for Moskva til Ka
san ved Volga. Som isolerede popula
tioner mod nord lever hasselmusen i 
England, Danmark og Sverige (Brehm, 
1955, s. 1126-1127, Van den Brink 1955, 
s. 85, Southern 1965, s. 310). De skandi
naviske forekomster skal vistnok beh·ag
tes som relikter af den fauna, som fand
tes her i den varmere klimaperiode efter 
sidste istid (Sparck 1942, s. 62). 

At et dyr er en sjældenhed er i sig 
selv ofte en spore til at undersøge artens 
levesteder ekstra grundigt for om mu
ligt at registrere det. Dette lader ikke til 
at have været tilfældet for hasselmusens 
vedkommende, idet arten kun er nævnt 
få gange i den danske faunistiske littera
tur (Rostrup 1872, Winge 1899, Viskum
Pedersen 1930, Viskum 1932). I Dan
marks Fauna omtales hasselmusen som 
en sjældenhed, uden at der nævnes en 
eneste lokalitet, hvor den er fanget 
(Winge 1908, s. 67). 

N år hasselmusen ifølge det ovenfor 
nævnte tilsyneladende ikke er regish·e
ret herhjemme i de sidste mange år, kan 
det have flere årsager: kun få zoologer 

Flora og Fauna 76: 21-27. Arlws 1970. 

har arbejdet med de danske smågnave
res udbredelsesforhold, og i det eneste 
omfattende arbejde om emnet er hassel
musen ikke repræsenteret (Ursin 1952) ;  
blandt amatører e r  observationer og 
fangst af mus ingen udbredt og elsket 
aktivitet, lægmand, som beskæftiger sig 
med materien, gør det helst i bekæmpel
sesøjemed; og endelig bliver dyr af mu
sestørrelse sjældent gransket særlig nøje, 
når de træffes døde eller levende. De på
lidelige iagttagelser, som gøres af »mær
kelige« mus, må derfor blive spredte og 
tilfældige både med hensyn til tids
punkt, lokalitet og observatør. For has
selmusens vedkommende har det derfor 
muligvis en vis interesse at samle nogle 
af observationerne for dermed at få et 
lidt klarere billede af, hvor ofte og på 
hvilke lokaliteter man har set denne art 
eller registreret utvetydige spor efter 
den. 

Med spor tænkes der her på reder, 
idet hasselmusen foruden dværgmusen 
(Micr01nys minutus) er det eneste dan
ske pattedyr, som bygger rede oppe i ve
getationen (figur 2) .  Modsat dværgmu
sen, hvis sommerreder næsten altid fin
des i toppen af højt græs, bygger hassel
musen gerne i små træer eller i tæt krat 
(»skrup«),  eventuelt på eller under jord
overfladen, i hule træer og i fuglekasser. 
Reden bygges af blade, hovedsagelig bø
geblade, der sammenvæves, og den fo
res i reglen med tørt græs. I sjældnere 
tilfælde udgør græs eneste byggemate
riale (Kahman & von Frisch 1950, 
Wachtendorf 1951) .  Engelske observa
tioner har vist, at hasselmusen underti-
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Fig. l. Hasselmus : kraftig bygget; husmusstør
relse; overside gulbrun, underside lysere; store 
øjne; små ører; busket, hårklædt hale uden skæl. 
(Efter Natur og Museum 4,3:6). 

The common clormouse: hea.vily b uilt; mughly 
house mouse size; bright foxy coat, lighter be
low; eyes large; ems not p-rominent; bushy ta. il 
without scales. 

den bygger sin rede udelukkende af op
trævlede barkstrimler af kaprifolium 
(Hurrell l962). 

Rederne placeres fortrinsvis i ung
kulturer af gran og bøg eller i brombær
krat (Kahman & von Frisch 1950, Wach
tendm·f 1951), som regel under l meters 
højde over jorden. I Sverige, hvor has
selmusen og dens reder er meldt obser
veret langt hyppigere end herhjemme, 
lader enebærbusken til at være det fo
retrukne redested (Arwidson 1926, Han-
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sen 1942, Neander 1950, Christofferson 
1956, Hallander 1961). 

Observationerne, som præsenteres i 
denne artikel (tabel 1), er dels bygget 
på de sparsomme oplysninger, som litte
raturen giver, dels har Zoologisk Mu
seum i København venligst overladt mig 
udskrift af tilvækstjournalen for denne 
arts vedkommende. Desuden har forfat
teren selv indhentet oplysninger i Svend
borg zoologiske museums samlinger 
samt fra en række personer i løbet af 
foråret 1969. Disse informationer er 
samlet enten ved direkte forespørgsel pr. 
prev eller gennem et særligt spørgeske
ma vedlagt orientering om artens biolo
gi, som blev udsendt til blandt andre al
le fynske skovridere. I begrænset om
fang har jeg haft personlig kontakt med 
observatørerne eller foretaget registre
ring selv (figur 2). 

I det udsendte spørgeskema er skel
net mellem 5 af de mest sandsynlige re
gistreringsmuligheder (A-E, tabel l), 
hvoraf 2 hentyder til, at hasselmusen er 
en ægte hibernator, det vil sige, at disse 
dyr i den kolde årstid stort set sover 
dybt i en særlig vinterrede, med nedsat 
kropstemperatur, hjerteaktivitet og puls 
(Eisenh·aut 1929). I vinterhalvåret vil 
hasselmusen derfor være let at indfan
ge, dersom man tilfældigt opdager eller 
forstyrrer den i reden, idet opvågningen 
tager en vis tid (Viskum-Pedersen 1930). 

I tabellen har jeg fundet det rigtigst 
at opgive navnet på de personer, som 
har formidlet registreringerne til mig. 
Jeg skylder alle bidragydere min bed
ste tak, fordi de så velvilligt har besva
ret mine spørgeskemaer (90 fi/o) og bre
ve, og dernæst har stillet deres viden til 
min disposition. 

Det er tydeligt, at hasselmusen i dette 
århundrede hyppigst er truffet indenfor 
Svendborg amt, hvor den lader til at 
være mest almindelig på det sydvestlige 
Fyn; så godt som altid syd for en linie, 
der kan trækkes fra Ørsted mod Jord
løse (tabel l ). Længere mod nord (Oden
se amt) angives med noget forbehold 
hasselmusreder fra Krengerup og Frede-



Fig. 2. Hasselmusre
de i ung bøg, ca. 40 
cm over jorden. 
(Svanninge Bakker, 
24.4.1969). 

Common donnouse's 
nest 40 cm above 
ground ·in a young 
beech. (Location: 
Svanninge Bakker. 
Date: April 24th, 
1969). 

Merete Thaarup 
Jepsen fot. 

riksgave. På Sjælland er arten rapporte
ret fra tre lokaliteter indenfor Bidstrup 
skovdistrikt, hvor såvel hasselmusen som 
dens reder er meldt set så sent som i 
1967 og 1968. Fra samme skovdistrikt 
har Zoologisk Museum forøvrigt et be
lægseksemplar, dateret 1953. 

Fra lokaliteter udenfor artens tidligere 
kendte udbredelsesområde herhjemme 
foreligger enkelte angivelser, som for ti
den søges bekræftet nærmere. Der er 
tale om Bukkeskov på Langeland, hvor 
reder angives observeret for få år siden, 
og Tåsinge (Vornæs Skov), hvor man for 
3-4 år siden mener at have set »reder 
og vistnok også hasselmus i en bøgekul
tur på ca. l meters højde«. Desuden rap
porteres dyret fra 3 vidt forskellige lo
kaliteter indenfor Odense amt: Rugård 
(observeret levende dyr og reder 1925-
1966), Korup-Slukefter (observeret le
vende dyr 1953-1969), og Egebjerg 
Gam·d (observeret reder ca. 1956) .  

Fra forrige århundrede kendes fund 
af hasselmus (Zoologisk Museum) på 
flere lokaliteter, hvor det i denne om
gang ikke er lykkedes at skaffe sikre re
gistreringer af nyere dato til veje. Det 
drejer sig dels om 3 sjællandske lokalite
ter : Frederiksberg (1869), Langebæk 
Skov (1871) og Slagelse Lystskov (1887), 
dels om en opgivelse fra Skaarup (1864-
65) på det østlige Fyn (Rostrup 1872). 
På de tilsendte forespørgsler har man 
svaret, at hverken hasselmusen eller 
dens reder er observeret i løbet af de se
neste år på de netop nævnte lokaliteter. 
Deraf kan man dog næppe med sikker
hed slutte, at arten ikke længere lever 
der. 

Hasselmusen er strengt nataktiv og 
vil normalt aldrig komme frem fra sin 
rede før omkring solnedgang, hvorefter 
den forbliver aktiv til henimod den tid
lige morgen, Id. ca. 03-04 (egne obser
vationer af dyr i fangenskab) .  Kun hvis 
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Tabel l 

Kendte danske registreringer, henholdsvis fra Fyn, og Sjælland (Zea), af hasselmus i perioden 
1901-1969 : aktivt i det fri (A), sovende i vinterrede (B), indfanget (C), fundet død (D), formodede 
hasselmusreder (E), findes som præparat (F). 

(Known Danish records, ·i. e. from Ftmen or Zeland (Zea) of the common dormouse, between 
1901 and 1969. Observations of: AnimaTs in a. natural habitat (A); hibemating in winter 11est (B); 
captured (C); fotmd dead (D); pressmned clormouse's nest (E); presemed specimen (F)). 

Lokalitet A B c D E F Tidspunkt 
Reference (Locality) (Date) 

Raunsholte, Hvalsø (Zea) x 1901 P. m. Zoologisk Museum, København 
Glorup x 1901 P. m. Zoologisk Museum, København 
Holstenshus· x 7.5.1910 P. m. Zoologisk Museum, København 
Svendborg x Okt. 1916 P. m. Zoologisk Museum, København 
Bjørnemose, Ravnhalt x x Ca. 1920 P. m. F. J. Mørk-Hansen 
Tange pr. Espe x x 1922 Viskum-Pedersen, 1930 
Egelund, Lykkesholm x x Ca. 1925 P. m. F. J. Mørk-Hansen 
Tange pr. Espe x x Dec. 1929 Viskum-Pedersen, 1930 
Vejstrup x x Sept. 1930 P. m. L. P. Jensen 
Tange pr. Espe x Apr. 1931 Viskum, 1932 
Tange pr. Espe x Febr. 1932 Viskum, 1932 
Kirkebyskoven x Ca. 1935 P. m. J. K. Groth 
Brahetrolleborg x x Efter 1935 P. m. H. Th. Ussing 
Gundestrup x 16 .11 .1936 Zoologisk Museum, Svendborg 
Højrup x Juni 1936 P. m. C. M. Poulsen 
Brahetrolleborg x 1937-1938 P. m. H. Th. Ussing 
Skjoldmose, Ollerup x 1938 P. m. C. M. Poulsen 
Langeskov, Stenstrup x 1938 P. m. C. M. Poulsen 
Tange x 1938-1939 P. m. J. K. Groth 
Gundestrup x 5.5.1939 Zoologisk Museum, Svendborg 
Damsbo skov x 22.7.1943 Zoologisk Museum, Svendborg 
Gundestrup x 6.9.1943 Zoologisk Museum, Svendborg 
Brahetrolleborg x x x Ca. 1945 P. m. H. Th. Ussing 
Gundestrup x 20.4.1946 Zoologisk Museum, Svendborg 
Hundstrup x 1946 P. m. C. M. Poulsen 
Brahetrolleborg x 1948 P. m. H. Staun 
Svanninge bakker x 1951-1952 P. m. J. K. Groth 
Svanninge bakker x 1952--1953 P. m. J. K. Groth 
H vals ø (Z e a) x 20.4.1953 Zoologisk Museum, København 
Brahetrolleborg x Ca. 1953 P. m. J. K. Groth 
Brahetrolleborg x x x Ca. 1953 P. m. H. Th. Ussing 
Brahetrolleborg x Efter 1953 P. m. H. Th. Ussing 
Svanninge bakker x x Ca. 1955 P. m. J. K. Groth 
Stenstrup x Ca. 1955 P. m. E. Getterup 
Gerup skov x x 1955-1956 P. m. J. K. Groth 
Krengerup x Ca. 1954 P. m. Chr. E. Holck 
Tange pr. Espe x x Ca. 1956 P. m. S. Poulsen 
»St. Øresø Skov« x Ca. 1957 P. m. J. K. Groth 
Gerup Skov x x Ca. l959 P. m. J. K. Groth 
Enemærket, Nakkebølle x Ca. 1960 P. m. J. K. Groth 
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(Locality) A B c D E F Tidspunkt Reference 
Lokalitet (Date) 

Brahetrolleborg x 1960 P. m. H. Th. Ussing 
Fæderiksgave x Ca. 1964 P. m. P. Quistgaarcl 
Brahetrolleborg x 1966 P. m .  H. Th. Ussing 
Brahetrolleborg x 1966 P. m. H. Th. Ussing 
Brahetrolleborg x x x 1966 P. m. H. Th. Ussing 
Stuelund, Bidstrup (Zea) x x 1967 P. m .  T. Abel 
Valborup, Hvalsø (Zea) x 1968 P. m. T. Abel 
Svanninge bakker x 1969 P.  111 . J. K. Groth 
Svanninge bakker x 24.4.1969 Forf. obs. (figur 2) 
Hvidkilde x ? P. 111. O. W eng 
Hvidkilde x ? P. m. O. Weng 

V. Ansbæk oplyser (25.2.70) om fangst af hasselmus i Herlev (Zca) i 1966. 

hasselmusen forstyrres, viser den sig 
fremme om dagen. Chancerne for at få 
selve dyret at se i aktivitet er med andre 
ord ikke særlig store. 

Som nævnt bygger hasselmusen sin 
rede fortrinsvis i lav højde, enten i tæt 
buskvegetation eller i bestemte ungkul
turer. Rederne kan derfor være vanske
lige at finde, selvom man leder ganske 
systematisk, noget som hverken er let 
eller behageligt f. eks. i et brombær
krat. 

De reder og dyr, som er rapporteret 
gennem årene (tabel 1) ,  er så godt som 
alle observeret ved en tilfældighed, som 
oftest under skovarbejde og ikke mindst 
ved rensning af ungkulturer og hugst
flader. For en del år siden fjernede man 
sådan uønsket bevoksning med le, hvil
ket betød, at man systematisk gik frem 
gennem rækkerne og »vendte bunden i 
vejret<< på denne vegetation. Herved er 
det ganske indlysende, at dels kom even
tuelle hasselmusreder let for dagens lys, 
og dels blev dyrene forstyrret under de
res dagsøvn, hvorved de kum1e iagttages. 
Nu renser man derimod ungkulturerne 
enten maskinelt eller måske endog ke
misk, med langt mindre mandskab og 
større fart, og kulturerne bliver overladt 
til sig selv tidligere end det før var skik 
og brug. Alt dette kan være noget af for
klaringen på, at hasselmusen og dens re-

der, som enkelte forsdolk har påpeget, i 
disse år ses langt sjældnere end før af 
dem, der har deres arbejde i vore skove. 
Desuden har heller ikke disse menne
sker bedre tid end før; sagt med en 
fynsk skovriders ord : »Det vil være 
svært at finde og sende reder af hassel
mus herfra af flere grunde. En af dem 
er, at skovbrugere, modsat den alminde
lige opfattelse hos lægfolk, næsten ingen 
tid har til rådighed til interessante biolo
giske gøremål, men er stærkt optaget af 
trist kævlemåling, arbejdsledelse og an
det. « 

J eg kan alligevel ikke lade være med 
at opfordre alle dem, der vandrer i vore 
skove og interesserer sig for de dyr, som 
lever der, til at kikke lidt ekstra efter 
hasselmusen eller måske snarere dens 
reder. Den periode af året, hvor de løv
fældende h·æer står uden blade, vil være 
den gunstigste tid til sådanne observa
tioner. Man gør formentlig klogt i at 
koncenh·ere indsatsen om buskvegeta
tion og ungkulhuer i op til l meters 
højde, idet de ganske få hasselmusreder 
som er bygget højere oppe - selv på 
eventuelle gunstige lokaliteter, kun ud
gør en lille promille blandt hundredevis 
af fuglereder. 

Hasselmusreden (fig. 2) vil som regel 
være 10-12 cm i diameter. Den er en
ten helt lukket eller med en gennem-
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gangsåbning, og der indgår næsten al
tid blade af løvfældende træer som no
get af byggematerialet. - Om sommeren 
bygger hasselmusen såvel yngle- som 
opholdsreder, flere for hvert enkelt par. 
Rederne bliver henvist til forfald i løbet 
af det sene efterår og vinteren, idet dy
rene da sover i en særligt bygget vinter
rede, som ofte ligger på marken eller un
der jorden (Kahman & von Frisch 1950, 
Wachtendorf 1951, Hurrell 1962). Has
selmusreder, som findes ved systematisk 
eftersøgning om vinteren, vil derfor som 
regel være tomme, men er ikke desto 
mindre et helt pålideligt sportegn. 

Ved registreringer af hasselmusreder 
skal man være klar over, at der kan ske 
forvekslinger med de reder, som dværg
mus og gærdesmutte bygger, hvis man 
ikke passer på. Sidstnævnte vil dog som 
regel være således anbragt, at redens 
indgangsåbning (tydelig og sidestillet) er 
let tilgængelig og vender ud til det frie 
luftrum. Desuden er gærdesmuttens 
ynglereder altid polstret med fjer. 
Dværgmusen bygger altid sin rede af 
græs. 

Om sommeren er chancerne for at op
dage rederne som nævnt ikke store. Det 
skal dog i denne forbindelse understre
ges, at hasselmus undertiden meget ger
ne slår sig ned i fuglekasser. Polske un
dersøgelser har f. eks. afsløret, at man i 
et tilfælde ikke engang kunne påvise ar
ten ved hjælp af forskellige fældetyper 
for pattedyr. Derimod fandt man jævn
ligt hasselmus i de ophængte mejsekas
ser, i oktober måned gennemsnitligt i 
hver 5. kasse (Sidorowicz 1959). Tilsva
rende observationer er gjort i Vest-Tysk
land et enkelt år (1956), da hasselmusen 
var særlig talrig (Meyer 1957). Nævnte 
forfatter fandt endog ved en speciel re
gistrering i tidsrummet 2/5-21/10 sam
me år, at af 69 iagttagede hasselmusre
der (bl. a. mange ynglereder) var alle på 
nær en bygget i opsatte mejsekasser i 1-
6,5 m højde. 

Danske ornitologer gives hermed en 
særlig chance inden for mammalogien. 
Mon forøvrigt ikke naturhistorisk inter-
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esserede i det hele taget kan yde bidrag, 
som udvider vort kendskab til hasselmu
sens danske levesteder? Artikelforfatte
ren står gerne til tjeneste, når det gæl
der bestemmelse af eventuelt indsamlet 
redemateriale. 

Sutv!MARY 
Recent and Same Former Observations of the 
Common Dormouse (M·uscarclinus avellanarius) 
a.nd Us Nests in Denma.rk. 

The Danish records of this century of the 
common dormouse (Mttscardimls avellanati-us) 
are given (Table 1) .  

According to information given by foresters 
and forest workers the species is now less 
frequently observed than formerly. The author 
is of opinion that this may be due to change 
in forest culture : Formerly the scrub layer was 
cleared manually which meant that the elistur
bed animals and their nests were more readily 
obsm·ved than they are nowadays when the 
scrub is chiefly kept down by means of tech
nical devices or chemicals. Futhermore the ar
boreal cultures are left to themselves at an ear
lier stage than previously. 
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Boganmeldelse 
Danmarks Natur. 5. De Ferske Vande. Red. :  
Arne Nørrevang & Torben J .  Meyer. 492 sider. 
14 farvetavler. 469 ill. i teksten. Politikens For
lag. København 1969. 

Efter et indledende afsnit om vandet i natu
ren set med ingeniørens øjne behandles de fer
ske vandes plante- og dyreliv. Også denne 
gang er værket udarbejdet med bistand af en 
sagkyndig redaktionskomite. En sammenlignen
de vurdering af de forskellige afsnit vil jeg afstå 
fra, men mon ikke de fleste naturinteresserede 
vil have mest udbytte af de mere hydrografisk 
betonede kapitler? Her lærer man afgjort det 
nyeste stof i denne emnekreds at kende. Yder
ligere hjælp til biologisk orientering i vandløb 
og søer får man i de botaniske afsnit med til
hørende tabeller og skemaer af plantebælter. 
At kapitlerne om fisk og de problemer, der 
knytter sig til brugen af vore ferske vande -
ikke mindst forurening - er blevet udførligere, 
råder bod på tidligere mangler i håndbøger om 
ferskvandsbiologi og må være af værdi for bå
de biologer og lystfiskere. Værkets pædagogiske 
sigte søges stadig overholdt, og som opslags
værk har det sin styrke. 

Rundt omkring og navnlig i billedteksterne 
er indløbet en del småfejl - forkerte henvisnin
ger og trykfejl; det er uhyre vanskeligt at und
gå i så stor en håndbog, og en anmelder behø-

ver vel ikke at vigte sig med sådanne »fund-d 
Nogle få misforståelser skal dog nævnes som 
særligt iøjnefaldende. På side 78 bliver Aphe
locheirus benævnt »vandvæggelusen<<. Den kan 
godt siges at have en vis lighed med >>vægge
lusen«, men benævnes almindeligvis >>dyb
vandstægen« (jvnf. : Nils lVIøller Andersen : Dan
marks vandtæger, Natur og Museum, 1965). I 
alle tilfælde kan det foreslåede navn ikke be
grundes med en oversættelse af det latinske 
artsnavn >>cimicoicles«, som er Linnes benæv
nelse for Ilyocoris (s. Naucoris), medens Aphe
locheirus hedder aestivalis ! Forøvrigt bliver 
»vandrøveren«, N. cimicaides benævnet Nepa 
cinerea (d. v. s.  >>skorpionstægen«, afbildet fig. 
297) i teksten til fig. 2981 I billedteksten til fig. 
318 er navnene for dammusling og malermus
ling byttet om. Endelig forestiller fig. 38 vel 
strengt taget Dybdal Bæk og ikke Skjern Å, og 
billedet fig. 272: Blegsø og Hykær i Bansted
reservatet og ikke Lyngbysøerne med Besul 
Vand! 

Uanset mindre fejl og enkelte misforståelser 
står det stadig fast, at værket >>Danmarks Na
tur« er den moderne håndbog, vi har ventet på 
længe, og som i kraft af sine mange saglige eJe
tailier og overvejende nye billedmateriale også 
tilfredsstiller et behov. Poul Bondesen. 
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To mælkebøtte-arter, nye for Danmark 

Af H. Øllgaanl 

(7350 Filskov) 

Efter århundredskiftet begyndte op
stillingen af Tamxacum-arter efter at C. 
Raunkjær havde påvist slægtens ukøn
nede formering. Et stort antal arter er 
blevet beskrevet indtil nu, og der findes 
stadig nye. M. P. Christiansen angav j 
1962, at artstallet i Danmark var 257. 
Dette tal vil formodentlig stige en del, 
efterhånden som alle dele af landet bli
ver undersøgt. 

Tamxacum parrigens Mark!. (1940) 
Arten hører til gruppen Vulgaria Dt. og 
er let kendelig ved sin grågrønne blad
frave, grønne bladbaser og særprægede 
lobeform (se ill.). Kurven er stor, med 
b1ede, lange, nedslåede kurvsvøbblade. 

Arten er hidtil kendt fra et mindre 

28 

Fig. l. T. parrigens 
Mark!. Mellemblad. 
Mørkhalt 3.5.1968. 

område omkring Helsinki i Finland, 
hvortil den sandsynligvis er indslæbt. 

Forekomst i Danmark: 
Jylland 

Mørkhalt v. Vejle fjord, græsmark i skov nær 
kysten, 3.5.1968 ( ! )  
Billund, græsareal v. Møllevej, 8.5.1968 ( ! )  
Balle (v. Bredsten), vejkant ved skolen, 16.5. 
1968 (!) 
Ølgod-Strellev, vejkant, hvor Horne-vejen går 
fra, 9.5.1969 ( ! )  
Filskov, på flyvepladsen og på vejkanter mod 
Langelund, 19.5.1969 ( l )  
Sdr. Felding, eng ml .  kirken og Herningvejen, 
22.5.1969 ( ! )  
Stjær, eng ml .  Stjær Søskov og Tåstrup sø, 24. 
5.1969 ( ! )  
Galten, græsmark v. Gyvelvej, 24.5.1969 ( ! )  

Materiale af  arten ligger i Botanisk 
Institut, Århus. 

Tamxacum. pseudolacistophyllum (Hagl.) 
van Soest (1956) 
(Syn. T. affine Hagl. ; T. lacistophylloi
des Dt. ) .  

Denne art hører til gruppen Erythro
sperma og kendes fra andre arter i den
ne gruppe på sin høje vækst og den grå, 
temmelig kortnæbbede frugt. Den er 
meget finere i væksten end VuZgaria-ar
ter. Lobeformen minder om T. lacisto
phyllum Dt. 

T. pseuclolacistophyllum er hidtil fun
det i Italien, Schweiz, Østrig, Tyskland 
(Reinland-Pfalz, Saar-distriktet), Luxem
borg, Belgien, Frankrig, hvorfor de dan
ske fund forrykker nordgrænsen en del. 

Forekomst i Danmarie 
J yllancl: 

Viborg, bakke øst for Vintmølle sø, i græsmark 
og markskel, 25.5.1961 (det. M. P. Christian
sen), 28.5.1967 ( ! )  
Viborg, vejkant og  æbleplantage v. Søndersø
vej, 16.5.1969 ( l )  

Flora og Fauna 76:  28-29. Ar/ms 1970. 



Materiale af arten ligger 
Museum i København. 

LITTERATUR 

Botanisk 

Haglund, G., I950 : Einige Taraxaca aus der 
Schweiz. - Berichte der Schweizerisehen Bo
tanischen Gesellschaft, bd. 60. 

Lundevall, C. F., 1962: Skandinaviska halvi:ins, 

bstfennoskandias och Danmarks Taraxaca. 
Marklund, G., I940 : Die Taraxacum-Flora Ny

lands. - Acta Butanica Fennica, 26. 
Soest, J. L.  van, I956: Les Taraxacum de Bel

gique I. - Bulletin du J ardin Botanique de 
l'Etat, Bruxelles, bd. XXVI, 2. 

Såltin, H., I965: Enumeratio Taraxacorum Fen
niae. - Lounais-Hameen Luonto. 

Myrefaunaen på Læsø 

Af Chr. Skøtt 

(Ll. Nygade 3, Horsens) 

Den 24.-26. maj 1969 besøgte jeg Læsø 
for at indsamle myrer, og da jeg i de tre 
dage fik lejlighed til at besøge mange lo
kaliteter over hele øen, har jeg vist lov 
til at formode, at de 15 art\')r, jeg kon
staterede, udgør en væsentlig del af øens 
myrefauna (se tabel 1 ) .  

er  afgørende for myrearternes tilstede
værelse, kan øen stort set deles ind i tre 
områder: det sydlige, det mellemste og 
det nordlige. 

På grundlag af de miljøfaktorer, der 

Det sydlige område består af de så
kaldte rønner, der udgør en helt egen
arlet natur med flade stenede enge, der 
til tider er oversvømmet. Her fandtes 

Tabel i 

Oversigt over de fundne arter med angivelse af, i hvilket område de er konstateret. 
X færre end 5 kolonier iagttaget. 

X X 5-IO kolonier iagttaget. 
X X X = flere end IO kolonier iagttaget. 

Art 

Myrmica laeoinodis 

M. ntginodis 
M. suleinodis 
M. scabrinodis 
Tetramori.u.m caespitwn 
Leptothorax (Mychothorax) aceroorwm 
Lasi·rts fu.liginosus 

Sydlige 
område 

x 

L. niger X 

L. alienr.ts 
L. fla.orts X X X 

L. ·umbratus 
Formica sangu.inea. 
F. ntfa. 

F. fttsca 
F. cinerea 

Flora. og Fau.na. 76: 29-30. Århus 1970. 

Mellemste Nordligste 
område område 

x x x x 
x x 

x 
x x 
x x x x 

x x x x x v /, 

x x x 
x x x 

x x x 
x x 

x 
x x x 

x 
x x x x x 

x x x 
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kun arter med stor tilpasningsevne. Myr
mica scabrinodis havde anlagt sine kolo
nier under store sten, og Lasius niger 
havde bygget kuppelformede jordtuer. 
Men den hyppigste art i dette område 
var Lasius flavus. 

Det mellemste område udgøres af det 
egentlige opdyrkede land omkring byer
ne Hals, Bangsbo, Byrum og Vesterø. 
Landskabet er her meget skiftende med 
sumpsøer, agerland og frodige løvskove, 
hvor birk er det dominerende træ. 
Grundvandet står mange steder højt og 
umuliggør flere arters eksistens. Mest 
påfaldende var den ringe forekomst af 
Formica rufa, som kun fandtes på to lo-

kaliteter: i Byrum Skoven, hvor der var 
{m koloni, og ved Hals kirketomt, hvor 
der var to. Derimod forekom talrige ko
lonier af Lasius fuliginosus. 

Det nordlige område udgøres af 
N ordmark en, der strækker sig fra V e
sterøhavn til Østerby med den 3000 ha 
store klitplantage mod vest og udstrakte 
klitarealer mod øst. Dette sandede om
råde minder både landskabsmæssigt og 
myrefaunistisk om det vestjyske klitom
råde, og her fandtes flertallet af de kon
staterede myrearter. Af Lasius umbratus 
fandt jeg kun en koloni i en mørnet fyr
restub. 

Foreningsmeddelelser 

N AT U R H I S T O R I S K  F O R E N I N G  F O R  J Y L LA N D 

Mødet· og ekskursionet• 1 969: 

31 .1 . :  Møde på Naturhistorisk Museum, fæl
les med Jydsk Forening for Naturvidenskab. 
Dr. phil. professor Johan Lange holdt foredrag 
om: »Vor have- og parkflora i historisk belys
ning<<. 

Professor Lange gav en oversigt over de 
planter, man i dag kan finde i vore haver og 
parker, om mange af dem ved man, hvornår de 
indførtes her i landet; op til ca. 1550 af mun
ke, derefter af konger og herremænd, og til 
sidst af gartnerier og private haveejere. Fore
draget ledsagedes af farvelysbilleder af ca. 60 
af de over 100 arter, der blev omtalt. P. J. 

20.2. : Møde på Naturhistorisk Museum, fæl
les med Jydsk Forening for Naturvidenskab. 
Professor dr. phil. Gunnar Larsen holdt fore
clrag med titlen: >>Nogle nyere resultater fra 
udforskningen af den danske undergrund.« 

De talrige boringer, der er udført med hen
blik på eftersøgning af olieforekomster, har gi
vet resultater af stor geologisk værdi. Professor 
Larsen tegnede et billede af Danmarks udseen
de i forskellige geologiske perioder, et billede 
det er blevet muligt at tegne netop på grund af 
de omtalte boringer. P. J. 

14.3 . :  Møde på Naturhistorisk Museum som 
gæster hos Botanisk Forening. Cand. mag. Sø
ren Ødum : »Nordamerikanske skovsamfund<<, 

Ved hjælp af en lang 1·ække farvelysbilleder 
tog foredragsholderen tilhørerne med på en 
dendrologisk rejse, han selv havde foretaget i 
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1967-68, langs Amerikas østkyst, tværs over lan
det og op i de vestlige bjergegne. De forskel
lige skovtyper blev indgående omtalt og arter
nes optræden i de forskellige egne blev fOI·kla
ret. Foredragsholderen havde i auditoriet arran
geret en stor udstilling af hebarieark med ma-
teriale fra rejsen. P. J. 

17.4 . :  Møde på Naturhistorisk Museum, fæl
les med Jydsk Forening for Naturvidenskab. 
Afdelingsleder lektor K. Raunsgaard Pedersen : 
»Østjyllands overfladegeologi<<, 

Suppleret med lysbilleder gav lektor Rauns
gaard Pedersen en historisk redegørelse for stu
diet af kvartærtidens glaciale aflejringer i Øst
jylland. Lederne af DGU fra Forchhammer 
over Jonstrup og N. V. Ussing har hver haft 
deres teori om aflejringernes oprindelse. Stør
steparten af undergrunden er åbenbart af lokal 
oprindelse, kalk, ler osv. og ikke stammende fra 
Skandinavien, som man oftest er tilbøjelig til 
at mene. Begrebet ledeblokke skal nok vurderes 
med nogen forsigtighed. De seneste isfremstød 
har formentlig kun arbejdet med materiale, 
som allerede var ført hertil i tidligere glaciale 
perioder. K. J. 

1 .6. : Generalforsamling og ekskursion. Gene
mlforsamling afuoldtes på Kongenshus Kro. 

Formanden mindedes i sin beretning dyrlæge 
Leif Bjerregaard, Sjørring, der er død i det for
løbne år. Foreningen tæller 268 medlemmer. 
Samarbejdet med Jydsk Forening for Naturvi-



denskab har fungeret udmærket. Foreningen 
har ved formanden været med i naturfrednings
arbejdet. Forsamlingen bemyndigede bestyrel
sen til at gå ind i et arbejde for at modvirke 
»faunaforurening«. Regnskabet, der balancere
de med kr. 35558,03, godkendtes. Næste års 
kontingent fastsattes til kr. 30,-. På valg til be
styrelsen var Niels Blach og Preben Jørgensen, 
der begge genvalgtes, som suppleant nyvalgtes 
Sv. E. Jessen, revisoren Flemming Naabye gen
valgte�. Det udsendte forslag til ændrede love 
for foreningen gennemdrøftedes og blev vedta
get enstemmigt efter et par mindre ændringer 
af sproglig karakter. 

Efter generalforsamlingen afholdtes ekskur
sion under ledelse af lektor Dam-Jeppesen, 
Gedved. Først besøgtes Kongenshus Hede, hvor 
man bl.a. så Cypres ulvefod og et eksemplar af 
edderkoppen Eresus niger. Derefter kørte del
tagerne til Daugbjerg Dås, hvor lektor Dam
Jeppesen holdt et lille foredrag om stedets geo
logi og om kalkminerne i Daugbjerg, som man 
senere besøgte. Omkring kalkminerne fm·evi
stes forskellige bregnearter, bl. a. den meget 
sjældne Hjortetunge og Bægerbregne. P. J. 

21.9. : Ekskursion til Gylling Næs. Emne: 
Snegle. 

Med Dr. Bondesen som leder holdt forenin
gen en dejlig ekskursion i det ellers helt luk
kede område under godset Gylling Næs. Dr. 
Bondesen fremviste, hvad der kunne findes af 
snegle i denne usædvanligt tørre sommer, lige
som der blev holdt et kort, men meget instruk
tivt foredrag, om de forskellige grupper inden-
for sneglene. P. J. 

1 .10. : Møde på Naturhistorisk Museum. Em
ne: Narkotika. 

Mogens Wellendorff, professor i farmakog
nosi ved D. f. H., holdt foredrag om narkotiske 
droger og gav en udmærket oversigt over en 
lang række narkotikas botaniske og etnologiske 
forhold. Pmfessoren havde medbragt prøver af 
opium og hash, samt et komplet opiumsryge
sæt. Foredraget ledsagedes af lysbilleder. P. J. 

5.ll . :  Møde på Naturhistorisk Museum. Em
ne : »Om aktivitet og hvile hos insekterne.« 

Dr. phil. E. Tetens-Nielsen, Zoologisk Insti
tut, holdt et interessant foredrag om de faktorer, 
lys og temperatur, der betinger den periodiske 
rytme mellem aktivitet og hvile. Der redegjor
des også for de undersøgelser, der er foretaget 
for at klarlægge, hvor i insekteme sædet for 
sensibiliseringen findes. Som eksempler på for
søgsdyr omtaltes forskellige »gryller« som dr. 
Tetens-Nielsen har anvendt i egne forsøg. 

P. J. 

3.12. : Møde på Naturhistorisk Museum. Em
ne : Oplæg til diskussion om naturforvaltning. 

Lektor F. Bregnballe, Forsøgsdambruget i 
Brøns, trak linierne op for begrebet naturfor
valtning, der i et moderne samfund må betrag
tes som et politisk problem hvor de forskellige 
ministerier forsvarer og bekæmper modstriden
de interesser (afvandinger - anlæg af kunstige 
søer, sommerhusområder - fredninger). Der re
degjordes også for begrebet naturbehov, der of
test er et misforstået begreb, når det ses udfra 
menneskets arveligt betingede behov for at 
fæ1·des i naturen som samler, jæger eller fisker, 
og ikke som betragter af et smukt landskab. 
Efter oplægget fulgte en livlig diskussion, der 
konstaterede, at biologerne, der vel er dem, der 
er specialister på dette felt, ikke formår at blive 
hørt, når arkitekter, ingeniører og politikere 
sættes til at planlægge. P. J. 

Boganmeldelser 
Ragnar Frisl-id & Arne Semb-Johansson (red.): »Norges dyr er et verk med store ambisjoner. 
Norges dyr. Bd. l. Pattedyr. 478 sider. 306 sort- Det skal være selve standardverket om det rike 
hvide illustrationer. 42 farvebilleder. Pris pr. og mangfoldige dyreliv vi eier her i landet . . .  
bind n.kr. 132,00. J. W. Cappelens Forlag. Oslo Det skal formidle kunnskap ikke bare om de 
1969. enkelte arter, men også om deres plass i natu-

Dette værk er tænkt som en afløser af Norges ren og deres forhold til menneskene. Og det 
dyreliv, hvis sidste udgave fra 1957 for længst skal stimulere til interesse for dyrelivet og vek-
er udsolgt En del af teksten til det nye værk ke forståelse for det ansvar vi har under tek-
stammer fra forgængeren, men i ajourført, kom- nikkens stormløp mot naturen.« Det er ikke no-
pletteret og eventuelt helt omarbejdet form. gen beskeden programerklæring, og man må så 
Det samme gælder billedstoffet, hvoraf de fle- håbe, at redaktører, forfattere og forlag kan le-
ste fotografier er nye. Norges dyr er planlagt til ve op til de løfter, den indebærer. 
at udkomme i seks bind i årene 1969-71. De Fra plan og pmgramerklæring vender vi os 
fire første bind skal behandle henholdsvis pat- til det foreliggende bind om pattedyrene. Det 
tedyr; fugle; krybdyr, padder, fisk; hvirvelløse er i stort format, trykt på krideret papir, solidt 
dyr. Bind 5 vil give en samlet fremstilling af og smukt indbundet. Udenværkerne er således 
dyrenes levevilkår og livsvaner, og bind 6 kom- i orden, og det samme kan stort set også siges 
mer til at indeholde en udvidet systematisk om indholdet. Først skriver prof. Semb. Jo-
oversigt over Norges fauna. hansson et vellykket, omend kortfattet, indle-

I forordet til l. bind skriver de to redaktører: elende afsnit om pattedyr. Derefter følger sag-
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lige og velskrevne artikler om de enkelte arte1· 
ved forskellige specialister. De fleste pattedyr 
har Norge jo fælles med Danmark. Men dertil 
komme1· interessante former som bæver, jærv, 
vildkat, ulv, bjørn, rensdyr og elg. Af disse fin
des ulv og bjørn i så ringe et antal, at deres to
tale udryddelse i Skandinavien må forudses. 
Den totale ulvebestand for Sverige, Norge og 
finsk Lappianel anslås til ca. 25 stk., mens tallet 
for bjørnebestanden ligger på ca. 200. Af disse 
findes dog kun få på norsk område, måske 10-
15 stk. koncentreret i Vassfardalen, blot 100 km 
nv. for Oslo. Det kan også nævnes, at moskus
okse er udsat i Davre, hvor den tilsyneladende 
trives godt. Det samme kan siges om minken, 
der er indgået i faunaen som flygtning fra pels
dyrfarme. 

Illustrationsmaterialet består væsentligst af 
fotografier. De fleste er gode, nogle endog 
fremragende. Men der findes også nogle styk
ker, som er for dårlige, både i fototeknisk hen
seende og som illustrationer. Dem kunne vi 
godt have undværet til fordel for nogle flere og 
gode tegninger. Bortset fra denne indvending 
må konklusionen blive, at værket er særdeles 
anbefalelsesværdigt, og det vil være af stor 
værdi også her i landet, hvor det bør findes f. 
eks. på skoler og biblioteker. E. N. 

Frank Bregnballe: Naturen og mennesket. 100 
sider. 54 figurer. Pris h. 33,75. P. Haase & Søns 
Forlag. København 1969. 

Til serien Orientering har lektor i anvendt 
økologi ved Århus Universitet, Frank Bregn
balle skrevet en meget inciterende bog, der bør 
studeres nøje af alle, der vil beskæftige sig med 
spørgsmål vedrørende menneskets udnyttelse af 
naturen. Efter en kort omtale af elementære 
økologiske principper gennemgås menneskets 
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særlige plads i biosfæren, hvorefter der stilles 
det provokerende spørgsmål : Bliver vi for man
ge? Befolkningstilvækstens realitet og fødsels
begrænsningens muligheder drøftes. Dette fø
rer naturligt over i en diskussion af fødevare
problemet, der af forfatteren karakteriseres som 
et kapløb med tiden. Der slås til lyd for en sta
dig eksperimenteren med nye metoder til føde
produktion, for - som forfatteren siger - »men
nesket har hidtil kun afprøvet ganske få orga
nismer i produktionens tjeneste, og man ,tør ik
ke gå ud ha, at vi har valgt de mest effektive.« 
Denne tanke danner den dystre baggrund for 
det næste store afsnit om vort menneskeskabte 
miljø. Sammen med en stadig mere effektiv ud
nyttelse af det naturgivne miljø har vi fået et 
fomrenings- og et giftproblem, som vi må sætte 
alle kræfter ind på at løse, hvis vi skal overleve. 
I · det afsluttende kapitel om naturens forvalt
ning giver forfatteren udtryk for, at det er en 
umulighed at bevare naturen som noget ufor
m1derligt. Men det er nødvendigt, at vi gør os 
klart, hvilke menneskeskabte ændringer vi kan 
og vil acceptere. Beslutninger om disse ændrin
ger må tages på demokratisk vis, og dette med
fører, at alle har pligt til at vide noget om de 
økologiske forudsætninger for en klog natur
forvaltning. Jeg kunne tænke mig, at Bregn
balles bog ville være en velegnet gmndbog til . 
studiekredse landet over. Dens ydre apparat 
med indholdsfortegnelse, stikordsregister, ord
liste og oversigt over supplerende læsning er i 
orden. Som slut på denne omtale vil jeg gerne 
bringe et citat, der ligesom sammenfatter for
fatterens meninger om menneskets krav til na
turen : »Et standardiseret miljø, der ikke giver 
udfoldelsesmulighed for individuelle forskelle 
vil næppe kunne tilfredsstille kravet om en til-
værelse af kvalitet.« E. N. 
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