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Fra redaktionen: 
Sidste hæftes forside med de 
blomstrende anemoner og under
skriften >>Forår på vej« kom en 
postgang for tidligt. Foråret 1970 
lod vente på sig. Til gengæld blev 
det kortvarigt, og allerede nu, 
hvor dette skrives, har vi sommer
varme dage. Planterne følger hin
anden i hurtig rækkefølge med 
løvspring og blomstring, og jeg 
har set slåenkrattene dækket af et 
hvidt blomsterflor, før dette hæf
tes forside går i trykken. 

På side 49 genoptages serien om 
de zootopografiske undersøgelser 
i Thy, til hvis trykning Carlsberg
fondet yder tilskud. Det store inel
samlingsmateriale fra 1953-63 er 
endnu ikke færdigbearbejdet for 
visse dyregruppers vedkommende. 
Men nu ser det ud til, at det vil 
ske indenfor overskuelig tid, hvad 
vi kun kan hilse med tilfredshed. 
Børstemmene, hvis udbredelse i 
Thy beskrives i nærværende hæf
te, er ikke særligt populære dyr -
ikke engang blandt fagfalle Det 
er således ikke muligt at bedøm
me Thys børsteormefauna i for
hold til det øvrige lands, for man 
leender simpelthen ikke tils trække
ligt til disse dyrs danske udbre
delse. Men måske kan de mange 
interessante biologiske enkelthe
der, som fru Dahl omtaler i sin af
tikel, åbne folks øjne for disse 
miskendte - eller måske snarere 
oversete dyr, og man kan så håbe, 
at dette igen vil medføre en in
tensivering af ormestudiet i det 
ganske land, så der kan fremkom
me et materiale der kan sammen
lignes med Thy-faunaen. E. N.  

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

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



Nogle biologiske iagttagelser over danske vintermyg 
(Trichoceridae) (Diptera, Nematocera) 

Af B. Overgam·d Nielsen 
(Zoologisk Institut, Aarhus Universitet) 

Meddelelser fra Naturhistorisk Museum, Aarhus 

With an English Summary 

Vintermyggene (Trichoceridae) optræder 
ofte i enorme sværme - et biologisk fæ
nomen, der i Danmark især kan iagtta
ges i månederne oktober-november, hvor 
man på dage med rolige vindforhold 
kan se store bølgende skyer af disse 
myg på marker og sh·andenge, i haver, i 
moser og ikke mindst i skovlysninger. 

Sideløbende med andre feltundersø
gelser har forfatteren i årene 1960-69 
lejlighedsvis foretaget indsamlinger af 
vintermyg på en række forskellige bio
toper, og i den foreliggende artikel frem
lægges resultatet af ovennævnte indsam
linger. Mens der f. eks. i Sverige og 
England er foretaget visse biologiske 
undersøgelser over trichocerider, se hen
holdsvis Dahl (1965) og Laurence (1956), 
er oplysninger om de danske arters bio
logi yderst sparsomme. Set på denne 
baggrund vil de foreliggende iagttagel
ser og indsamlingsresultater på en ræk
ke punkter kunne øge kendskabet til de 
danske vintermygs biologi, selvom de 
indsamlinger, hvorpå undersøgelsen er 
baseret, til en vis grad har tilfældighe
dernes præg. 

Indsamlingerne er næsten udelukken
de foretaget ved ketsjning, fortrinsvis af 
sværmende individer. Dette materiale er 
blevet suppleret med diverse indsamlin
ger ved lys, i formalinfælder samt ved 
klækninger udført indendørs. Hele mate
rialet - i alt ca. 13.300 individer er ind
samlet og bestemt af forfatteren. 

Ikke mindst i forbindelse med udar
bejdelsen af afsnittet om de danske vin-

Flora og Fatma 76: 33-42. Arhus 1970. 

termygs flyvetider, var det imidlertid 
nærliggende at supplere med data base
ret på materiale fra samlingerne på 
Zoologisk Museum, København. Des
værre var kun en beskeden del af den 
derværende samling artsbestemt, og da 
ydermere flertallet af de bestemte indi
vider ikke var fyldestgørende etikette
ret, kunne der ikke umiddelbart hentes 
supplerende data fra museumsmateriale 
af danske vintermyg. 

Vintermyggene opbevaredes i 70°/o 
alkohol, der viste sig at være en ideel 
opbevaringsmåde, idet de hanlige køns
organer direkte kunne studeres under 
præparationsmikroskop (50 X), hvilket i 
høj grad lettede udsorteringen af det 
store materiale. Alle manipulationer og 
dissektioner kunne foretages hurtigt og 
uden fare for at ødelægge materialet, og 
i de tilfælde, hvor der fremstilledes mi
kroskopiske præparater, var sprihnate
rialet ligeledes et velegnet udgangs
punkt. Euparal blev benyttet som ind
lejringsmedium. 

Som bl. a. påvist af Dahl ( 1965, s. 12) 
består vintermyg-sværme næsten udeluk
kende af hanner. I det følgende refere
rer alle angivelser til dette køn, medens 
hunnerne, der kun er indsamlet i ringe 
antal, helt lades ude af beh·agtning, bl.a. 
på grund af taxanomiske vanskeligheder. 
Ved bestemmelse af danske vintermyg
hanner, kan den af Dahl ( 1966) publi
cerede nøgle med fordel benyttes. Imid
lertid anvender ovennævnte bestemmel
sesnøgle i nogen grad morfologiske de-
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taljer, der kræver dissektion og fremstil
ling af mikropræparater - procedurer, 
der er alt for tidsrøvende, når det drejer 
sig om behandling af et større materia
le, hvad der oftest vil være tale om i 
forbindelse med biologiske undersøgel
ser. I forbindelse med bestemmelsen af 
ovennævnte materiale af danske vinter
myg har jeg benyttet lejligheden til at 
undersøge pålideligheden af en række 
let tilgængelige karakterer, som uden 
dissektion kan erkendes under miluosko
pet. Disse erfaringer vil blive publiceret 
ved en anden lejlighed (Nielsen, under 
trykning). 

INDSAMLINGSLOKALITETERNE 
Der er i årenes løb indsamlet vintermyg 
på 28 forskellige lokaliteter i Danmark, 
fordelt på 6 biotoptyper. I nedenståen
de liste er indsamlingslokaliteterne op
stillet efter biotoptype, og endvidere er 
indsamlingsdatoerne anført. Hver lokali
tet er forsynet med et løbenummer, der 
benyttes i det faunistiske afsnit s. 35. 

M o s e  
l. Kagsmosen ved Herlev, Sj., (27.10.1960); 2. 
Djævlemosen ved Ll. Værløse, Sj., (24.11.1960); 
3. Kasted mose, J., (24.10.1965); 4. Pannerup 
mose, J., (25.10.1967). 

M a r k  
5. Mark ved Lisbjerg skov, J., (10.10.1965); 6. 
Kringlen, Pederstrup, J. , (22.10.1966); 7. Jern
hatten, J., (30.10.1966); 8. Søndervore, Grans
lev, J. ,  (23.10.1965); 9. Elev, J., (19.10.1968); 
10. Lystrup, J., (19.10.1968, 27.10.1968, 1 .11.  
1968, 2 .11.1968, 21 .11 .1968, 26.11 .1968, primo 
december 1968, 26.1.1969, 11.4.1969); 11 .  El
sted, J., (19.10. 1968). 

H a  v e 
12. Herlev, Sj., (27.10.1960, 1 .11 .1960, 12.11. 
1960); 13. Risskov, J. , (9.10.1966, 16.10.1966); 
14. Lystrup, J., (27.10.1968, 26.1 .1969, 5.4. 1969, 
11 .4. 1969). 

S t r a n d e n g  
Mm·keslev huse, Sj., (18.10.1965); 16. Aki·ogen, 
Risskov, J., (8.10.1966, 29.10.1966). 
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O v e r d r e v 
17. Moesgaard, J . ,  (24.10.1968); græsning op
hørt for år tilbage. 

S k o v  
18. Jonstrup Vang, S j., (3 .11.1960, 9.11.1960); 
19. Lisbjerg skov, J . ,  (10.10.1965, 23.10.1965, 
24.10.1965, 23.10.1966, 4.3.1967, 15.3.1967, 19. 
10.1967, 11 .2.1968, 13.2.1968, 2.3.1968, 10.3. 
1968, 4.4.1968, 18.10.1968, 25.10.1968, 27.10. 
1968, 23.3.1969, 11 .3 .1969, 30.3.1969, 3.4.1969, 
5.4. 1969); 20. Amaliegaard skov, J., (22.10.1967, 
19.11 . 1967, 3.2.1968, 3.3.1968, 16.3.1968); 21. 
Ormstrup skov, J., (23.10.1965); 22. Stabrand 
plantage, J., (22.10.1966); 23. Thrige skov, J., 
(24.10.1967); 24. Savmølleskov, J., (27.10.1967) ; 
25. Rosenholm skov, J . ,  (28.10.1967, 29.10.1967) ; 
26. Skårupgård skov, J . ,  (23.10.1968); 27. Stor
skoven s. for Arhus, J., (24.10.1968); 28. Heste
haven ved Rønde, J., (11 .11 .1968). 

Endvidere er der indsamlet ved lys i en villa
have i Lystrup, J., (27.10.1968). 

I skovområder finder vintermyggene 
åbenbart særdeles velegnede sværme
pladser i større eller mindre lysninger, 
ofte hvor der findes opvækst af rød
gran eller andre nåletræer (fig. 1) ,  hvor 
sværmningsaktiviteten kan være meget 
høj . På sådanne lokaliteter kan man ikke 
undgå at lægge mærke til vintermygge
ne, og her blev i de første år næsten 
alle indsamlinger i skov foretaget. Da 
vintermyg også sværmer andre steder i 
skovene, omend ikke i så imponerende 
mængder som i lysningerne, er der i de 
senere år også foretaget indsamlinger f. 
eks. i højstammet bøgeskov, hvor små
sværme forekommer lavt over jorden 
eller over buskvegetation. 

Som det fremgår af det følgende, fo
religger der materiale af vintermyg fra 
oktober til april, hvilket imidlertid først 
og fremmest afspejler indsamlingsaktivi
teten, da der ikke er foretaget indsam
linger af vintermyg i perioden maj-sep
tember. I disse måneder kan der teore
tisk set have været vintermyg-aktivitet, 
omend vintermyggene primært hører ef
teråret, vinteren og de første forårsmå
neder til. 



FADNISTISKE RESULTATER 
Der blev indsamlet 6 arter af vintermyg, 
nemlig Tr-ichacera saltatar (Harr. 1776), 
T. regelatianis (L. 1758), T. hiemalis D. 
G. 1776, T. mafar Edw. 1921, T. parva 
Mg. 1804 og T. annulata Mg. 1818. 

Af disse arter med undtagelse af T. 
nwfar foreligger der i forvejen dansk 
materiale på Zoologisk Museum, Køben
havn, men danske fund af T. par·va sy
nes ild<e tidligere at være publiceret. 

I den følgende oversigt er indsam
lingslokaliteterne for de respektive ar
ter angivet med et nummer (se lokali
tetsfortegnelsen s. 34). Kopi af karto
tekskort med oplysninger om de enkel
te fund er deponeret på Naturhistorisk 
Museum, Århus, og kan rekvireres hos 
forfatteren. 

Trichacem saltatar (Harr.) 
Sjælland: l, 2, 12, 15, 18. Jylland: 3, 4, 6, 7, 8, 
9, io, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28. 
Tidligste og seneste fangstdato: 8.10 - 4.4. 

Trichacem regelatianis (L.) 
Sjælland: l, 12, 15 18. Jylland: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 

Tabel l 

14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 
Tidligste og seneste fangstdato: 10.10 - 11.4. 

Trichacem hiemalis D. G. 
Sjælland: 15. Jylland: 3, 4, 6, 9, 10, 13, 17, 19, 
20, 23, 24, 26, 27. 
Tidligste og seneste fangstdato: 10. 10 - 5.4. 

Trichacem mafar Edw. 
Jylland: 19, 20, 27. 
Tidligste og seneste fangstdato: 18.10. - 19.11. 

Trichacera parva Mg. 
Sjælland: l, 18. Jylland: 3, 10, 17, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26. • 

Tidligste og seneste fangstdato: 18.10. - 19.11.  

T1·ichacem annulata Mg. 
Jylla11d: 13, 14, 16, 17, 19, 26. 
Tidligste og seneste fangstdato: 8.10. - 27.10. 

Tabel l viser bl. a., hvorledes det sam
lede materiale fordeler sig på de seks 
arter. T. saltatar udgør en overvældende 
majoritet, hvorefter i talrighed følger: 
T. regelatianis, T. hiemalis, T. annulata, 
T. parva og T. mafar. 

Oversigt over trichoceride-materialet ( o  o) indsamlet på forskellige biotoper i Danmark, 1960-69. 
(The wintergnats (O o) collected in various Dan ish habitats, 1960-69). 

Skov Mose Strand- Over- Ved lys 
(Wood- Mark (F en- Have eng drev (At 

Total 

Art land) (Pastu.re) land) (Garden) (Salt (C om- light) 
(Total) 

(Species) marsh) mon) 

Antal l Antal l Antal l Antal l Antal l Antal l Antal l Antal 
(Nos.) (Nos.) (Nos.) (Nos.) (Nos.) (Nos.) (Nos.) (Nos.) 

T. saltatar 7052 1671 1608 32 837 12 85 11297 
T. mgelati-
o ni s 436 121 84 90 11  30 94 866 
T. hiemalis 564 4 13 6R 8 215 7 87� 
T. major 11  o o o o o o 11  
T.  parva 59 o 6 o o 15 3 83 
T. annulata 128 o o 31 3 � l 172 

Total (Total) l 8250 1796 l 1711 l 221 859 281 190 l 1330R 
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Fig. l. Sværmeplads for vintermyg, Amaliegård skov. I den meget store rydning med unge gra
ner optræder T. saltatar om efteråret i gigantiske svæ1me. Desuden forekommer T. rege/ationis, 
T. hiemalis og T. parva på lokaliteten. (B. O. N. fot., april 1968). 
(Locality in Amaliegård wood, where T. saltator is abundant du.ring the autumn. T. regelationis, T. 
hiemalis and T. parva a.re also recorded from the site). 

VINTERMYG-FAUNAEN 
PÅ FORSKELLIGE BIOTOPER 
Betragter vi vintermyg-faunaens arts
sammensætning på de forskellige bio
toptyper (tabel l), var det nærliggende 
at benytte en beregning af arternes rela
tive hyppighed som udgangspunkt for en 
karakteristik af faunaen. Når det drejer 
sig om sværmedannende insekter som f. 
eks. vintermyg, må sådanne procentvær
dier tages med stort forbehold, medmin
dre der ved indsamlingen er taget højde 
for disse dyrs adfærd og deraf følgende 
fordelingsmønster i naturen, således at 
prøvetagningen er repræsentativ. En til
fældig indsamling af en stor sværm vin
termyg vil ganske kuhne forrykke arter
nes indbyrdes placering; f. eks. kan vi 
forestille os, at vi tilfældigvis får fat i et 
par store svæ1me af T. anmtlata - må
ske de eneste sværme denne art har eta
bleret i området - medens faunaen må-
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ske i virkeligheden klart domineres af 
en anden art, som blot ikke er så tal
stærkt repræsenteret i prøven. Indsam
lingen er da ikke repræsentativ, og den 
rangfølge, der skulle afspejle arternes 
relative hyppighed på stedet, giver et 
falsk billede af de faktiske forhold. Ta
bel 2 demonstrerer de ovennævnte pro
blemer i praksis. Tabellen viser resulta
tet af 4 indsamlinger inden for et ca. 
200 m2 stort område i Skårupgård skov. 
Indsamlingerne er foretaget på samme 
dato med få minutters mellemrum. Ma
terialet fra de 4 prøver er behandlet 
særskilt, idet antal og procentiske hyp
pighed angives. Det viser sig, at i 2 prø
ver dominerer T. annulata klart, medens 
T. regelationis ligger på førstepladsen i 
2 prøver ; i den ene af disse prøver (nr. 
l) spiller T. hiemalis en fremh·ædende 
rolle, medens denne arts andel er yderst 
beskeden i den anden prøve (nr. 4). Be-



handles de 4 prøver imidlertid under et 
(tabel 2), viser det sig, at der for de 4 
talrigst repræsenterede arters vedkom
mende ikke er basis for nogen trovær
dig opstilling efter relativ }iyppighed, 
især når den store variation fra den ene 
prøve til den anden tages i betragtning. 
Konklusionen må da baseret på det i 
tabel 2 præsenterede materiale være, at 
på den pågældende lokalitet og på det 
pågældende tidspunkt forekom arterne 
T. saltatar, T. regelatianis, T. hiemalis 
og T. annulata omtrent lige hyppigt, men 
T. parva kun sparsomt. 

Ovennævnte problemer må bevirke, 
at de konklusioner, der kan drages på 
basis af det indsamlede materiale af 
vintermyg (tabel 1), er ret beskedne. I 
mange tilfælde er der ganske vist taget 
flere »prøver« på samme lokalitet, og 
indsamlingen kan i så fald nok betrag
tes som nogenlunde repræsentativ, me
dens der fra en række lokaliteter kun 
foreligger en enkelt »prøve«. Materialet 
taget som helhed må altså udnyttes med 
varsomhed som udgangspunkt for fau
nistisk-økologiske konklusioner. Således 
skal der helt afstås fra en vurdering af 
arternes relative hyppighed på de un-

Tabel 2 

dersøgte biotop-typer. Det fremgår imid
lertid med ønskelig tydelighed, at T. sal
tatar udgør en helt overvældende majo
ritet i det samlede materiale, og denne 
art må anses for at være langt den hyp
pigste sværmende art i skov, på mark, 
i mose og på strandeng. Som det imid
lertid fremgår af den følgende analyse 
af arternes sæsonaktivitet (s. 39), gæl
der ovennævnte konklusion dog kun for 
efterårsmånedernes vedkommende, hvor 
artens enorme talrighed på afgørende 
vis kommer til at præge hele materialet. 

T. saltatar er således påvist på alle 
undersøgte biotop-typer, og det samme 
gælder T. regelatianis og T. hiemalis, der 
i det samlede materiale deler anden
pladsen. Derpå følger T. annulata og T. 
parva, der dog ikke er repræsenteret på 
alle biotoptyper. Endelig er T. mafar -
h·ods den betydelige samleaktivitet -
fundet i ret få eksemplarer, og er hidtil 
kun påvist på skovlokaliteter. Antagelig 
er T. mafar i virkeligheden en mindre 
hyppig art, men det kan dog ikke ude
lukkes, at den anvendte indsamlingstek
nik kan have bidraget til i væsentlig 
grad at forøge dette indtryk, idet det 
foreliggende vintermygmateriale i første 

4 trichoceride-prøver ( es  es) indsamlet inelenfor et område på ca. 200 m2 i Skårupgård skov, efter
året 1968. Arternes relative hyppighed i de 4 prøver såvel som i hele materialet er angivet; nær
mere oplysninger i teksten s. 36. 
(4 samples of wintergnats (es c)) collected tvithia aa area of about 200 m2 in Skårupgård skov 
(skov = wood), autumn 1968. The relative abundance of the species in the 4 samples as well as 
in the total material was calculated; for details see text). 

Prøve nr. l Prøve nr. 2 Prøve nr. 3 Prøve nr. 4 Total 

Art (Sample 110. l) (Sample no. 2) (Sample no. 3) (Sample no. 4) (Total) 

(Species) 
Antal l Antal l Antal l Antal l Antal l (Nos.) O/o (Nos.) O/o (Nos.) 0/o (Nos.) Ofo (Nos.) Ofo 

T. saltatar 44 27.7 l 0.9 o - 43 45.3 88 20.7 
T. regelati-
o ni s 57 35.8 9 7.7 o - 50 52.6 116 27.3 
T. hiemalis 50 31.4 24 20.5 17 31.5 l 1.1 92 21.6 
T. par-va l 0.6 3 2.6 o - o -- 4 0.9 
T. annulata 7 4.4 80 68.4 37 68.5 l 1.1 125 29.4 
Total (Total) l 159 j 99.9 l 117 1100.1 l .'54 1100.0 l 95 1100.1 l 425 99.9 
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række er indsamlet ved ketsjning i stør
re eller mindre sværme. T. major blev 
ikke iagttaget i sværme, men derimod 
sås kun enlige individer. Muligvis ad
skiller denne art sig med hensyn til 
sværmningsbiologi fra de øvrige danske 
Trichocera-arter. 

Skoven - specielt bøgeskoven - viste 
sig at være den artsrigeste biotop, idet 
alle 6 T richocera-arter blev påvist her. T. 
saltatar dominerede klart også på denne 
biotop, efterfulgt af T. regelationis og T. 
hiemalis. Sammenlignes nu skovens vin
termyg-fauna med faunaen på de reste
rende biotoper taget under et, må vi 
konkludere, at der i faunistisk henseen
de ikke er konstateret nogen forskel -
måske med en enkelt art som undtagel
se. De arter, der findes på marker, i 
moser, i haver og på overdrev, kan og
så findes i skove ; betragter vi det om
vendte forhold, er der som nævnt kun 
påvist en art i skov, der ikke er truffet 
udenfor denne biotop, nemlig T. major, 
men artens fåtallighed forhindrer på in
deværende tidspunkt konklusioner ved
rørende dens biotoptillmytning. 

Som ovenfor nævnt er der påvist voks
ne individer af 6 Trichocera-arter i de 
undersøgte skovområder, og fm·modent
lig kan alle disse arter finde passende 
ynglebiotoper i selve skoven. Larven af 
T. paroa er ukendt, Dahl (1966, s .  1 14), 
men for alle de øvrige arters vedkom
mende oplyses, at larver er fundet 
blandt rådne blade, Dahl (1966). Rime
ligvis yngler T. regelationis, T. hi.emalis, 
T. paroa, T. major og T. anntdata i skov
områderne, men i forbindelse med T. 
saltatar kan et andet forhold muligvis 
også tages i betragtning. I England på
viste Laurence (1957) således larver til 
denne art i kogødning på marker, og 
Dahl (1966, s. 108) nævner, at hun un
dertiden har fundet larverne på steder, 
der ikke svarer til de voksnes sværm
ningslokaliteter. Utvivlsomt yngler T. sal
tatar også i de undersøgte skovområder, 
men da 8 af skovene er af beskeden 
størrelse og er omgivet af landbrugsare
aler, herunder græsmarker med kreatu-
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Fig. 2. Sværmeplads for vintermyg, Pannerup 
mose. På denne lokalitet er om efteråret påvist 
T. saltator, T. regelatjonis og T. hiemalis. (B. O. 
N. fot., april 1968). 
(Fenland locali.ty at Pan:nerttp, where T. salta
tor, T. regelationis, and T. hiemalis swarm dur
ing the autumn). 

rer og kogødning, er der kun en rin
ge distance mellem sværmepladserne i 
skovlysningerne og velegnede ynglebio
toper uden for skoven. Der er derfor 
også mulighed for, at i det mindste en 
del af de talrige individer af T. saltator, 
der ses i disse småskove, ikke er klækket 
på stedet, men kunne være indvandret 
fra de omliggende marker. 

I alt 11 skovlokaliteter er besøgt. På 
tre af disse, nemlig Lisbjerg skov, Ama
liegård skov og Storskoven ved Moes
gård, er alle 6 Trichocera-arter påvist. 
I Skårupgård skov er T. major endnu 
ikke fundet, og på de resterende lokali
teter »mangler« 2 eller flere arter. På 
de h·e førstnævnte skovlokaliteter har 



indsamlingsaktiviteten imidlertid også 
været størst, og der er næppe tvivl om, 
at de arter, der hidtil ikke er påvist på 
de resterende lokaliteter, vil kunne fin
des ved øget indsats. 

ARTERNES FLYVETIDER 
Som bl. a. påvist af Laurence (1956, s. 
242) har de forskellige engelske Tricho
cem-arter forskellig livscyklus. Baseret 
på lysfældefangst året igennem viste det 
sig således, at T. hiemalis, T. annulata 
og T. saltatar kun forekom i månederne 
september-februar, medens T. mgelati
onis blev fundet i perioden september
maj. Laurence (1956) påviser, at i Eng
land udvikler larven af T. saltatar sig i 
den koldeste årstid (oktober-februar), 
men går i diapause i marts, hvorved ud
viklingen standser, indtil temperaturen 
atter falder, og de voksne vintermyg 
kommer først frem omkring september
oktober. T. hiemalis, T. annulata og T. 
saltatar har i England altså ikke nogen 
egentlig forårsgeneration, medens den 
længere flyvetid for T. regelationis ved
kommende antyder, at der er to genera
tioner - en efterårsgeneration og en for
årsgeneration . Dahl (1966) giver en ræk
ke oplysninger om de svenske arters fæ
nologi og påviser, at T. saltator, T. mge
lationis og T. hiemalis har både en ef
terårsgeneration og en forårsgeneration, 
medens T. major, T. parva og T. annu
lata kun har en efterårsgeneration. De 3 
førstnævnte arter er således karakterise
ret ved et efterårsmaksimum såvel som 
et forårsmaksimum, fig. 3, medens de 
øvrige arter blot har et efterårsmaksi
mum. Neumann (1958, s. 236) angiver, 
at i Tyskland flyver T. annulata fra be
gyndelsen af oktober til slutningen af 
november. En forårsgeneration blev ikke 
påvist (op. cit. p. 237). I Tyskland har T. 
saltat01' ( = T. fuscata Mg) en efterårs
generation fra midten af oktober til be
gyndelsen af december og en talmæssig 
svagere forårsgeneration fra begyndel
sen af marts til slutningen af april, Neu
mann (1958, s. 237). 

Det her foreliggende danske materia-

le kan ligeledes give en række fænolo
giske oplysninger. Som tabel 3 viser, er 
der både efterår og forår indsamlet ma
teriale af T. saltator, T. regelationis og 
T. hiemalis, medens T. nwjor, T. parva 
og T. annttlata kun er repræsenteret i 
efterårsmaterialet. For T. saltator's ved
kommende er det talmæssige forhold 
mellem efterårsfangsten og forårsfang
sten meget slående. Ifølge Dahl (1966, 
s. 108) har T. saltatar i Sverige både en 
forårsgeneration og en efterårsgenerati
on. Hvis man imidlertid opdeler det af 
Dahl (op. cit. s. 1 10) omtalte svenske 
materiale af denne art i efterårsdyr og 
forårsdyr, viser det sig, at over 5000 in
divider er indsamlet i efterårsmåneder
ne og ca. 30 i forårsmånederne. Dette 
kunne jo tyde på, at der også i Sverige 
er en markant talmæssig forskel på ef
terårsdyr og forårsdyr. En intens efter
søgning af T. saltatar igennem forårsmå
nederne har i Danmark kun resulteret i 
3 eksemplarer, og vi må konkludere, at 
arten her i landet kan forekomme om 
foråret, men kun i yderst ringe antal. 
Selvfølgelig kan man ikke se helt bort 
fra den mulighed, at adfærdsmæssige 
forskelle kunne bidrage til det nævnte 
ulige forhold, således kunne det jo tæn
kes, at kun efterårsgenerationen optråd
te i enorme sværme, der er et fristende 

Tabel 3 
Antal hanner af 6 Trichocera-arter indsamlet 
henholdsvis efterår og forår i Danmark. 
(Nos. of males of 6 Trichocem-species collected 
in Denmark during the autumn and spri-ng m
spectively). 

Art 
(Species) 

T. saltotor 

T. 1·egelationis 
T. hiemalis 
T. major 
T. parva 
T. amwlata 

Antal individer indsamlet 
(Nos. collected) 

Efterår Forår 
(Autumn) (Spring) 

11.294 3 

759 107 
542 337 

11  o 
83 o 

172 o 

89 



måned (month) 

70 77 72 7 2 3 4 5 

[. sal tatar 
England 
Sverige -- -

Danmark • -

fuge/at ion is 
England 
Sverige - -

Danmark - -

[b.iema.Lis. 
England 
Sverige - -

Danmark - -

�jo r 
Sverige 
Danmark 

.I..parva 
Sverige -

Danmark 
T. aonu_lata 

England 
Sverige 
Danmark -

Fig. 3. Trichocera-arternes flyvetider i England og Sverige, henholdsvis efter Laurence (1956) og 
Dahl (1966) sammenlignet med flyveaktiviteten observeret i Danmark under den foreliggende un
dersøgelse. Da der ikke er foretaget specielle ekskursioner efter vintermyg i sommermånedeme, 
kan afgrænsningen af aktivitetsperiodeme først på efteråret og sidst på foråret godt være kunstig. 
Sorte klodser angiver aktivitetsmabima. 
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Fig. 4. Granbevokset lysning i Lisbjerg skov; 
sværmelokalitet for vintermyg. Her dominerer 
T. saltatar om efteråret og T. hiemalis om for
året. (B. O. N. fot., april 1968). 
(Glade in Lisbjerg skov (skov = wood); swarm
ing locality of wintergnats, where T. saltatar 
dominates in the autumn and T. hiemalis in the 
spring). 

jagtobjekt for entomologen, medens for
årsgenerationen optræder mere diskret, 
evt. i ganske små sværme. Andre ind
samlingsmetoder som f. eks. ketsjning i 
vegetationen eller indsamling ved lys 
har imidlertid heller ikke bragt flere for
årsindivider af T. saltatar for dagen. Det 
er endvidere også meget sandsynligt, at 
artens optræden om foråret er afhængig 
af vinterens karakter, men i de 9 år, 
hvor indsamlinger har fundet sted, er 

arten kun påvist et eneste forår, nemlig 
i april 1968. Hvad angår de behandlede 
Trichocera-arters fænologi i Danmark, 
kan vi baseret på de foreliggende data 
konkludere følgende: T. major, T. parva 
og T. annttlata optræder kun om efter
året og har en generation om året. T. 
saltator, T. regelationis og T. hiemalis 
optræder både efterår og forår; det er 
muligt, at disse arter har 2 generationer 
om året, men de her præsenterede data 
berettiger os ingenlunde til uden videre 
at drage denne konklusion, idet fore
komsten af et efterårs- og et forårsmak
simum også kan forklares på anden vis. 

Som tidligere nævnt er T. saltatar den 
dominerende art i materialet, men som 
omtalt s. 39 gælder dette kun for efter
årsmaterialets vedkommende. Dette for
hold bevirker naturligvis, at der er en 
slående forskel mellem lokaliteternes 
vintermygfauna efterår og forår. På en 
lokalitet som vist fig. 4 dominerer om 
efteråret T. saltator, der sværmer i tu
sindtal mellem og over de unge graner; 
endvidere forekommer nogle få indivi
der af T. regelationis, T. hiemalis, T. par
va og T. major. Om foråret ses kun min
dre vintermyg-sværme her, og nu er det 
T. hiemalis, der dominerer med et be
skedent indslag af T. regelationis, og 
disse to arter udgør alene forårsfaunaen 
af vintermyg på stedet. Det samme ind
tryk gør sig gældende på alle skovloka
liteter, hvorfra der foreligger forårsind
samlinger. 

T i l f ø j  e l s  e v e d  k o r r e k t u r e n  
En behandling af h·ichoceridernes flyve
tider baseret på registrering af sværme 
rummer muligheder for fejlslutninger. 
En art kunne f. eks. være aktiv uden at 
danne egentlige sværme. Et eksempel 
herpå er forekomsten af T. 1·egelationis 
i årets første måneder. I vintre med tø-

(Seasonal activity of Trichocera-species in England and Sweden, according to Laurence (1956) 
and Dahl (1966) respectively, comparecl with the seasonal activity in Denmark observecl dw·ing 
the present investigat-ion. As 110 summer calleeting of wintergnats was ar rang ed, the de marcation of 
the activity-periods in early attttunn and late spring may be art·ificial. Solid blocks indicate peaks 
of abundance). 
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perioder i januar, kan arten iagttages 
sværmende. I vinteren 1970, hvor sne
dækket var kontinuetligt gennem flere 
måneder, observeredes ingen sværro
ning i januar på de lokaliteter, der blev 
besøgt. Indsamling under sneen ved 
hjælp af formalinfælder i Hestehaven 
ved Rønde afslørede imidlertid vinter
myg-aktivitet under snedækket. Arten 
var altså også aktiv i januar 1970, uden 
at egentlig sværmning observeredes. 
Materialet af vintermyg taget i forma
linfælder er venligst stillet til rådighed 
af stud.scient. Søren Toft, hvorfor jeg 
bringer min bedste tak. 

SUMMARY 
Same observations on Danish wintergnats 
(Diptera: Nematocera, Trichoceridae) 

This paper presents the results of a study on 
the wintergnats (Diptera : Nematocera, TTicho
ceridae) in Denmark. During the years 1960-69 
about 13.300 wintergnats, o o, were collected 
in various habitats, viz. woodlancl, pasture, fen
land, garden, salt marsh, and common. 6 spe
cies were recorcled from the sites visited, viz. 
Trichocera saltatar (Harr. 1776), T. regelat·ionis 
(L. 1758), T. hiemalis D. G. 1776, T. major Edw. 
1921, T. parva Mg. 1804, and T. annulata Mg. 
1818. A list of Joealities of the various species 
is given. T. saltatar dominates clearly in the 
material as not Jess than about 11 .300 specim
ens belonged to this species and in nem·ly all 
habitats T. saltatar stands an easy first. T. sal
tatar, T. Tegelationis, and T. hiemalis were re
corded from all habitats, T. parva from woocl
land, fenland, and common. T. annulata from 
woodland, garden, salt marsh, and common, 
and T. major from woodland. All 6 species of 
Trichocera were recorded from woodland which 
seems to be a favourable locality for winter
gnats. 

Notes on somces of error in connection with 
sampling and interpretation of data are given, 
thus the difficulty of obtaining representative 
samples due to aggregation is pointed out. Tims 
a calculation of the relative abundance of spe
cies in various habitats seems worthless. The 
trichocerid-fauna of wooclland sites is not clif
ferent from that of the other habitats, however, 
as mentianed a bove T. major might be a wood
lancl-species. The wintergnat-fauna of the wood
land Joealities investigatecl is compared and the 
breeding si tes of the species are discussed. Many 
of the woods visited are smal! and surrounded 
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by agricultural areas, e. g. pas tures, and an in
vasion of the dung breeding species T. saltatar 
from these habitats into the wood is suggested. 

Some observations on the seasonal activity of 
the species were carried out and the results 
compared with the phenology under British and 
Swedish conditions. T. major, T. pa·rva, and T. 
anmdata are only recorcled from the autumn, 
thus one yearly generation is present. T. salta
tor, T. regelationis, and T. hiemalis were re
corded from the autumn as well as from the 
spring, which of course suggests two yearly 
generations. However, the occurrence of two 
elistinet generations in Denmark has not been 
proved and this phenomenon could also be ex
plained in other ways. As for T. saltatar about 
11.294 specimens were collected during the 
autumn, but only 3 during the spring. This in
dicates that only a few T. saltatar hatches dur
ing the spring. This means, that in many sites 
viz. woodland-localities, T. saltotor dominates 
clearly during the autumn, however, during the 
spring the very same sites are dominated by 
T. 1·egelationis and T. hiemalis. 

During J anuary 1970 n o swarming activity of 
T. regelationis was observed in the Joealities by 
the author. In the same month, however, a not
able subniveal activity was demonstrated by 
means of pitfall traps. Tims investigations on 
the seasonal activity of wintergnats should not 
be based exclusively on records of swarms. 
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Enebærodden - en fynsk fuglelokalitet 

Af Kjeld Hansen 
(Richtersvej 18, Silkeborg) 

U n der et ophold på Fyn i sommeren 
1969 har jeg haft lejlighed til at fore
tage ornithologiske undersøgelser på lo
kaliteten Enebærodden. Resultatet af 
disse undersøgelser fremlægges i det 
følgende. 

TOPOGRAFI 
Ved udmundingen af Odense Fjord lig
ger den 6 km lange Enebærodde (se 
fig. 1). Den smalle odde er opbygget 
af strandvolde. På den snævreste del af 
odden, Drejet, er der kun en enkelt 
vold; men på den bredeste del, Hals, 
kan man finde indtil 12 volde efter 
hinanden. S trandvoldenes højde varierer 
fra 1 ,3 m til 2,3 m. Oinkring 1/4 af od
den ligger hen som skov, hvoraf langt 
den overvejende del består af bjergfyr 
og østrigsk fyr. Den lille lund ved od
dens begyndelse, Charlottenlund, består 
dog hovedsagelig af bøg og andre løv
træer (se fig. 2) . Resten af odden ligger 
hen som hede, bevokset med buske at 
ene og tornblad. Der findes dog også 
lidt strandeng. Som det fremgår af fig. 
2, findes der to mindre søer på den 
bredere del af odden. Terrænet omkring 
disse er noget fugtigt. 

Syd for Drejet og ud for Flyndernæs 
(fig. 2) ligger de to småøer, Ægholm og 
Trindelen, som er på henholdsvis l ha 
og 0,7 ha. Begge er græsklædte og tørre 
hele året rundt. 

Da odden er fredet, findes der kun 
ganske lidt bebyggelse på den. En spej
derhytte, et sommerhus og et fyrtårn 
med fyrpasserbolig er alt. 

Odden hører ind under godset Hof
mansgave, som efter ejernes død over
går til staten som planteforædlingsinsti
tut og dyre- og plantereservat. 

Flora og Fau.na 76: 43-48. Arhus 1970. 

MATERIALE 
Odden er blevet besøgt l gang i 1968, 
nemlig 14/10, og 12 gange i 1969, på 
datoerne 9/5, 21/5, 28/5, 30/5, 5/6, 16/6, 
18/6, 21/6, 23/6, 29/6, 3/7, 22/7. Jeg 
regner med 

'
at have tilbragt i alt 50 ti

mer på odden med at undersøge fugle
livet. 

METODE 
Området blev opdelt i 14 afsnit, som 
hver fik et kodenummer. Alle iagttagel
ser blev noteret ned med kodenummer, 
og ved senere at indføre· iagttagelserne 
fra hele perioden i et skema over de 14 
afsnit, var det muligt at danne sig 'et 
overblik over den samlede bestand af 
de enkelte arter i hele området. Meto
den er ikke den bedste, men formodent
lig den eneste anvendelige over for et 
så stort og uensartet område. 

YNGLENDE ARTER 
G r å s t r u b e·t l a p p e d y k k e r 
(Podiceps griseigena) . .  

2 par i den sydligste sø på odden. 3 juvenile 
fugle set medio juni. 

K n o p s v a n e (Cygnus olor) . 
· · 

D. 21/5 fandt jeg en rede med· 3 æg på den 
lille ø Ægholm (se fig. 2). Ved en nøjere gen
nemgang af området d. 28/5 fandt jeg yderli
gere l rede med l æg på selve odden og 5 
reder med i alt 20 æg på øen Trindelen· ud for 
Flyndernæs. Disse reder besøgte jeg nu regel
mæsigt gennem hele perioden, og resultatet vil 
fremgå af tabel l. Rederne på Trindelen var 
placeret i den østlige ende af øen med en af
stand af ca. 15 m mellem hver. Kolonirugende 
knopsvaner var tidligere et ukendt begreb, men 
kendes nu bl. a. fra Nakskov Inderfjord og 
Roskilde Fjord, hvor der ruger omkring 90 par. 
Den Iinge ynglesucces i kolonien på Trilidelen 
(se tabel l) kunne tyde på førstegangsynglen
de fugle, og en af teorierne om svanekolonier
nes oprindelse går netop ud fra, at det er ung-
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svanerne, der endnu har et kraftigt flokinstinkt, 
når de kønsmodnes, som anlægger kolonierne 
(Jensen 1967, s. 143 ff.). Desuden betyder den 
kraftige tilvækst i knopsvanebestanden i de sid
ste 20 år, at de fleste typiske ynglebiotoper sik
kert allerede er optaget af gamle fugle, således 
at de førstegangsynglende fugle tvinges til at 
vælge atypiske biotoper nær oversomringsloka
liteten. 

D. 26/6 foretog jeg sammen med diplomstu
derende Johannes Hoffman, Odense, en optæl
ling fra fly af oversomrende og ynglende knop
svaner i hele Odense Fjord. Optællingen vare
de 40 min., og der blev optalt fra varierende 
højder. Hele fjo�den blev overfløjet, og nogle 
områder blev optalt 2 gange. Nøjagtigheden 
skulle altså være ret stor. ( ± 50 ex.). Resulta
tet af optællingen: 750 ad. + 15 pull. Desuden 
15-20 ynglepar. · 
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Tabel l 

Fig. l. Luftfoto af 
Enebærodden fra SØ. 
Bemærk strandvoldene til 
højre i billedet. 
K. H. fat., 26.6.1969. 

Optælling af æg i knopsvanekolonien ved Ene-
bærodden i perioden 21/5-3/7. e = Enebærod-
den, æ = Ægholm, t = Trindelen. 

I le 

Antal æg i rede 

Dato læ lt 2t 3t 4t 5t 

21/5 3 
28/5 l 2 3 5 5 2 5 
30/5 l 2 2 5 5 l 4 

5/6 l l o 4 5 o 4 
16/6 o o o 4 o o 4 
23/6 o o o 3 o o 4 

3/7 o o o o o o 4 
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Fig. 2. Kortskitse over Enebærodden og Flyndernæs med småøerne Ægholm og Trindelen. 

30-70 oversomrende ex. set ved hvert besøg 
på odden. Største antal 166 ex. set 5/6. 

G r å a n d (Anas platyrhynchos) 
2-3 par. 10-40 ex. ved hvert besøg. Største an
tal 67 ex. 16/6. 

T å r n f a l k (Falco tinnunculus) 
l par. 

A g e r h ø n e (Perdix perdix) 
l par. 6-8 juv. set 22/7. 

F a s a n (Phasianus colchicus) 
5-8 par. 

G r ø n b e n e t r ø r h ø n e  
(Gallinula chloropus) 
1-2 par i rørsump ved Charlottenlund. 

B l i s h ø n e (F11lcia. atra.) 
1-2 par. 2 juv. set 29/6 ved søerne. 

S t r a n d s k a d e (Haematopus ostralegus) 
3-5 par. 8-18 ex. set ved hvert besøg. Største 
antal 36 ex. 5/6. 

V i b e (Vanellus vanellus) 
2-4 par. 4-8 ex. set ved hvert besøg. Flest set 
23/6: flok på 71 ex. juv. 

S t o r p r æ s t e k r a v e (Charadrit1s hiaticula) 
4-6 par. 

R ø d b e n (Tringa totanus) 
8-12 par. 44 ad./juv. fugle set 3/7. 

K l y d e (Recumirostm aoosetta) 
2-3 par i bugten ved rensningsanlægget (fig. 
2). Største antal set 3/7 : 17 ex. 

R i n g d u e (Coltl-mba palumbus) 
3-5 par. 

G ø g (Cuculus canorus) 
4 kukkende hanner set og hørt. 

S a n g l æ r k e (Alauda a.mensis) 
Meget almindeligt ynglende. 

B y s v a l e (Delichon  t1.rbica.) 
4 par, som alle fik unger på vingerne, ved 
et sommerhus i sommerhuskolonien Hasmark 
Strand ca. l km nordvest for odden. Rederne 
var alle placeret i 2 meters højde under taget 
på huset, som var beboet i det meste af ruge
tiden og hele ungetiden. Mens der var upger i 
rederne blev huset endda malet, uden at ·dette 
anfægtede svalerne. 
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G r å k r a g e (Ca rous cornix) · 

2-3 par. 

H u s s k a d e (Pica pica) 
l par. 
M u s v i t (P a rus major) 
2-3 par. 

B l å m e j s e (Pants caeruleus) 
1-2 par. 

S u m p m e j s e (Pants palust-ris) 
1-2 par. 

G æ r cl e s m u t t e (Tmglodytes troglodytes) 
2 par. 

S a n g cl r o s s e l (Turdus philomelos) 
1-2 par. 

S o l s o rt (Turdtts merula) 
3-5 par. 

S t e n p i k k e r (Oenanthe oenanthe) 
l par. 

R ø r s a n g e r (Acrocephalus sci.rpaceus) 
3-5 par. 

S i v s a n g e r (Acroceplzaltts schoenobaenus) 
2 par. 

G u l b u g ( Hippolais icte-rina) 
4-6 par. 

M u n k (Sylvia atricapilla) 
4-6 par. 

H a v e s a n g e r (Syloia bo-rin) 
3-5 par. 

T o r n s an g e r (Syloia commtmis) 
14-18 par. 

G æ r cl e s a n g e r (Syloia cu.rritca) 
1-2 par. 

L ø v s a n g e r (Phylloscopus trochil-us) 
10-15 par. 

Gr a n  s a n g e r (Phylloscopus collybita) 
l par. 9/5 4-6 ex. set og hørt. 

G r å f l u e s n a p p e r (Muscicapa striata) 
2 par. 

J e r n s p u r v (Pnmel/a modularis) 
2-4 par. 

E n g p i b e r (Anthus pratensis) 
Meget almindeligt ynglende. 

S k o v p i b e r ( Anthtts trioialis) 
2 par. Hals. 

H v i cl v i p s t j e r t (Motacilla alba) 
6-8 par. 

R ø d r y g g e t t o r n s k a d e (Lanius collurio) 
l par. Set flyvende med føde til formodet re
destecl. 

S t æ r (Stumus vulgaris) 
3-5 par. Desuden set 23/6: 59 ex., 29/6 : 90 ex., 
3/7: 150 ex. Fouragerende i engene. 
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G r ø n i r i s k (Chloris chloris) 
2 par. 

S t i l l i t s (Carduelis cardttelis) 
1-2 par. 

T o r n i r i s k (Ca-rduelis cannabina) 
14-18 par. 

D o m p·a p (Pyrrhula pyrrlwla) 
l par. 

B o g f i n k e (Fringilla coelebs) 
5-7 par. Et regnkald hørt 18/6. Kan beskrives 
som: »hyi-hyi-hyi-hyi«. Derefter sang. Altså den 
såkaldte >>huit«-dialekt. Dette er bemærkelses
værdigt, da >>rryhd«-clialekten skulle være do
minerende på Fyn (Mortensen 1969, s. 72). 

G u l s p u r v (Emberiza citrinella) 
12-16 par. 

R ø r s p u r v (Emberiza schoeniclus) 
8-10 par. 

Som det fremgår af ovenstående over
sigt, yngler der med sikkerhed 49 arter 
på lokaliteten. Hertil kommer der 7 ar
ter, som muligvis yngler. De vil bli
ve nævnt i den følgende oversigt over 
ikke-ynglende arter iagttaget på lokali
teten. 

IKKE-YNGLENDE ARTER 
R ø d s t r u b e t l o m (Gaoia stellata) 
l ex. set 14/10 1968 på odden. Lettere olle
skadet. 

T o p p e t l a p p e d y k k e r  
(Podiceps cristatus) 
l ex set 18/6 på havet ud for oddens nordside. 

S k a r v (Phalacrocorax carbo) 
2 ex. set 9/5, l ex. 30/5. 

F i s k e h e j r e ( Arelea cinera) 
3-10 ex. ved hvert besøg. Største antal 28 ex. 
set 29/6. 

G r a v a n d (Tadorna tadorna) 
Muligvis ynglefugl. 9/5 sås 8-10 par på forskel
lige steder i skoven. Fuglene var tydeligt uroli
ge. I sommerens løb er der jævnligt set urolige 
par ved stranden. 30-50 ex. oversomrende er 
set ved hvert besøg. I hele fjorden anslås den 
oversomrende bestand til 150-200 ex. Formo
dentlig ikke-kønsmodne 1-2 årige fugle. 

K r i k a n d (Anas crecca) 
8 ex. 9/5. 

S k e a n d (Spatula clypeata) 
8 ex. 23/6. 

F l ø j l s a n d ( Melanitta fusca) 
D. 12/7 sås l han i fældning ved Hasmark 
Strand. Dykkede livligt i læ af en høfde. Ikke 
særlig sky. 



Tabel 2 
Iagttagne vadefugle i perioden 9/5-22/7 1969 og 14/10 1968 på Enebærodden. Næsten samtlige 
iagttagelser er gjort i bugten ved Charlottenlund og Flyndernæs (fig. 2). lagttagelsestidspunkter-
ne viser fin overensstemmelse med arternes træktider. 

9/5 21/5 28/5 30/5 5/6 

Strandskade 8 6 7 5 36 

Vibe 2 2 4 lO 
St. præstekrave 8 2 2 10 7 

Strandhjejle 8 19 20 3 

Hjejle l 
Stenvender l 
St.  regnspove 
Ll. regnspove 30 
Ll. kobbersneppe 60 1200 70 
Rødben 5 6 16 16 lO 
Hvidklire 2 
Mudderklire 4 6 
Alm. ryle 
Brushøne 
Klyde 2 

S o r t a n d (Melanitta nigra) 
l han set på odden 29/6. Lå 30-40 m fra kysten. 

E d e r f u g l (Somateria molissima) 
25 ex. set 21/6. Ellers kun enlige fugle. 

T o p p e t  S k a l l e s l u g e r  (Mergus serrator) 
Muligvis ynglefugl. Flere par iagttaget hele 
sommeren; dog formodentlig kun få par, da 
ynglebeviser ellers ville være blevet bemærket 
(æggene klækker pr. med. juli). 10-20 ex. set 
ved hvert besøg. Største antal 36 ex. 5/6. For
modentlig ikke-kønsmodne 1-2 årige fugle. 

M u s v å g e (Buteo bttteo) 
l ex. set 9/5 og 16/6. 

S p u r v e h ø g (Accipiter nisus) 
l ex. set 9/5. 

· 

S t r a n d h j e j l e (Squatarola squatarola) 
Set i maj og primo juni. Største antal 30/5 : 20 
ex. 

H j e j l e (Pluvialis apricaria) 
9/5: l ex., 2217: 3 ex. 

S t e n v e n d e r ( Arenaria interpres) 
9/5 l ex. i sommerdragt 

S t o r r e g n s p o v e (Numenius arquata} 
l ex. iagttaget 21/6 under omstændigheder, som 
kunne tyde på ynglen. Lokaliteten er udmær
ket. Ifølge meddelelse indgået til Faunistisk 
Kartotek (Kronborg 1965) har der muligvis 
ynglet regnspove på stedet i 1965. 16/6: l ex., 
22/6 : 6 ex. overflyvende. 

16/6 18/6 21/6 23/6 29/6 3/7 22/7 14/10 

6 8 18 13 6 6 
6 71 3 2 

l l l 6 4 

3 

l l 
l 

4 
lO 4 2 16 2 44 9 

2 
l 

l 2 3 5 
l 

13 l 6 l 17 7 

L i I l  e .r e g n s p o v e (Nwnenis plweopus) 
9/5 : 30-40 ex., 3/7: l ex. (syg). 

l 
30 

L i I l  e k o b b e r s n e p p e ( Limosa lapponica) 
Set i maj og ultimo juli. Største antal 21/5: 
1200-1400 ex. set. Ca. 1/3 i sommerdragt 

H v i d k l i r e (Tringa nebularia) 
Set primo maj og ult. juli med 2-3 ex. 

M u d d e r k l i r e (Actitis hypoleucos) 
I maj og ult. juli. Flest 21/5: 6 ex. 

A l m i n d e l i g r y l e (Calidris alpina} 
Muligvis ynglende. Set juni-juli. Flest 22/7: 5 
ex., 14/10 1968: 30-40 ex. set. 

B r u s h a n e (Philomachus pugnax) 
l han set 23/6. 

Angående vadere se endvidere tabel 2. 

Måger ikke noteret. 

H a v / f j o r d t e r n e  
(Stema hi.n1ndo/paradisaea) 
2-4 ex, ved hvert besøg. Flest 21/6: 18 ex. 

S p l i t t e r n e (Sterna sandvicensis) 
2-5 ex. ved hvert besøg. Største antal 30/5: 17 
ex. 

M u r s e j l e r (Apus a.pus) 
1-2 ved hvert besøg. 

L a n d s v a l e (Hirrmdo wstica) 
30 /5 sås 70-80 ex. fouragerende flok over 
havet ca. 40-50 m fra land. 
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D i g e s v a l e (Riparia riparia) 
30/5 : 10-15 ex. sammen med landsvalerne. 

S k o v s k a d e (Garrulus glandarius) 
Muligvis ynglende. 2 ex. set 9/5. 

R ø d s t j e r t (Phonicurus phonicurus) 
9/5: 4-5 hanner set. 

F u g l e k o n g e (Regulus regulus) 
Hørt i efteråret 1968. Ikke bemærket 1969. 
Lokaliteten ellers velegnet. 

B r o g e t  f l u e s n a p p e r  
(Muscicapa hypoleuca) 
Muligvis ynglende. l hun set 30/5. 9/5: 10 han 
og 5 hun set. 

G u l v i p s t j e r t (Motacilla flava) 
28/5 : l ex. 

G r ø n s i s k e n (Carduelis spinus) 
9/5: 15 ex. 

Til de allerede nævnte 49 ynglende ar-

ter kommer der altså 34 arter, hvoraf 7 
måske yngler på odden, mens de øvri
ge forekommer oversomrende eller på 
træk. Alt i alt må Enebærodden karak
teriseres som en ganske god fugleloka
litet. 
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der. - København. 

Boganmeldelse 

C. G. Johnson: M·igration and Despersal of In
sects by Flight. 763 s., il!., 150 shilling. Meth
uen, London 1969. 

Med denne imponerende bog er der skabt en 
tiltrængt oversigt over den efterhånden meget 
betydelige viden, der foreligger fra hele klo
den, om insektvandringer {migration). Dr. John
son definerer ordet insektmigration som en 
overflytning af en insektgeneration fra et for
meringsområde til et andet, og han inddeler 
migrationen i tre faser: l. udrejsen (exit), 2. kor
tere eller længere koncentreret flyvning, 3. lan
ding og opsøgning af værtsplanter. Han anser 
migrationsfænomenet som en evolutionsmæssig 
tilpasning hos insekterne. 

Lad det være sagt straks, at flere kapitler i 
bogen er tung læsning, absolut for viderekom
mende og ikke så umiddelbart underholdende 
som f. eks. C. B. Williams mere kortfattede »ln
scet Migration« fra 1958, som Johnson bygger 
videre på. Med sine regressionsanalyser, stati
stikker og øvrige matematiske opstillinger stil
ler disse kapitler betydelige krav til læserne; 
og der forusættes en vis grundviden for at ka
pere afsnit som f. eks. den endokrine · kontrol 
med lokomotorisk aktivitet o. lign. Andre af bo
gens 25 kapitler er imidlertid meget letfatteli
ge, og da den sproglige fmm er velgørende 
klar, og inddelingen er fast opbygget med fyl
digt index, vil også ikke-fagmænd kunne be
nytte værket som håndbog. De enkelte insekt-
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ordener og ofte også familier og slægter er be
skrevet for sig, så sommerfuglekenderen kan 
nøjes med at studere kapitlerne om Lepidopte
ra, tægeeksperten de særlige afsnit om Heter
optera o.s.v. Ikke mindst bladlusene har fået 
en grundig behandling, men her har englæn
derne jo også været foregangsmænd i hense
ende til undersøgelser af den såkaldte luft
plankton, hvoraf netop bladlusene udgør en 
væsentlig 'part. Bogen er tildels lagt an på den 
anvendte entomologi, hvilket er naturligt, da 
Johnson har haft sit virke på Hothamsted land
brugsforsøgsstation i Sydengland. Derfor er de 
økonomisk vigtige insektarter rigeligt repræsen
terede lige fra græshopper, oldenborrer og fer
skenbladlus til kålmøl, thrips, bier m.m.fl. Men 
også humanmedicineren vil kunne få nyttige 
oplysninger om f. eks. Tsetsefluer og malaria
myg, hvoraf visse arter vides at have fløjet op 
til 800 km på 28 timer under gunstige vind
forhold. 

De .anførte eksempler på migration er legio, 
og for dem, der ønsker mere, er der 62 sider 
litteraturhenvisninger. For økologer og andre, 
der interesserer sig for insektbevægelser, der
iblandt folk der arbejder med prognose- og 
varslingstjeneste for jordbrugserhvervene, er der 
en mængde at hente i dette værk Det må si
ges at være det bedste, vi til dato har om em-
net insektvandringer. Th. Tygese/L 



Børsteorme (Oligochaeta) fra indvande i Thy 

ZootOJJOgr•afisl<;e undersØgelser i Tlay 1 2  

A f  Ingerlise O. Dahl 
(Forureningslaboratoriet, Kavalergården 6, Charlottenlund) 

\Vith an English Summary 

Nærværende arbejde er et resultat af 
de store indsamlinger af ferskvands- og 
brakvandsdyr, som Poul Bondesen, Carlo 
F. Jensen og E .  W. Kaiser i årene 1953-
1963 foretog i Thy og Vester-Hanher
red suppleret med egne indsamlinger i 
sommeren 1958 samt et lille materiale 
indsamlet i juni 1942 af S. A. Boisen 
Bennilee fra klitsøerne ved Lyngby i Thy. 

Ferskvandsoligochæter er en her i 
landet meget dårligt kendt dyregruppe. 
Kun få danske zoologer har i tidens løb 
beskæftiget sig med dem, og de har alle 
boet på Sjælland, og derfor først og 
fremmest samlet ind der, således at vort 
kendskab til det øvrige lands oligochæt
fauna er ringe. 

O. F. Muller ( 1771) beskrev som den 
første i landet oligochætarter fra fersk
vand, og over 100 år efter arbejdede 
Tauher (1873 og 1874) med undersøgel
ser over naididernes formering. Asger 
Ditlevsen (1904) beskæftigede sig med 
både naidider, tubificider og lumbriculi
der, og Wesenberg-Lund (1937) ydede 
en del biologiske iagttagelser. I de se
nere år har Berg og medarbejdere (1938 
og 1948) gennem arbejderne over Es
rom sø og Suså givet fyldige bidrag til 
vort kendskab til den sjællandske oligo
chætfauna. 

Om den jyske fauna kan man skaffe 
sig noget kendskab ved gennemgang af 
Københavns Zoologiske Museums sam
linger, desværre er der aldrig fremkom
met publikationer herfra. Desuden giver 
Dahl (1960) oplysninger om brakvands
oligochæter også fra Jylland. 

På dette spinkle grundlag kan man 
ikke i dag give blot en liste over, hvad 
der må regnes for at være almindeli
ge danske ferskvandsoligochæter, dertil 

Flora og Fauna 76: 49-65. Arhtts 1970. 

mangler vi indsamlinger fra for mange 
dele af landet. Det vil derfor også i de 
kommende afsnit være vanskeligt at be
dømme Thys oligochætfauna i forhold 
til det øvrige lands. 

Det foreliggende materiale, der består 
af ikke mindre end ca. 3500 dyr indsam
let i 181 prøver fra 70 lokaliteter, kan 
derfor betragtes ikke blot som et bidrag 
til vort kendskab til Thys fauna, men til 
hele den danske oligochætfauna; af spe
ciel interesse er materialet, fordi der er 
lagt vægt på at indsamle dyr fra så 
mange forskelligartede biotoper som mu
ligt. 

Materialet viste sig at indeholde 31 
arter, hvoraf 4 er nye for Danmark. 

Disse indsamlinger giver dog kun et 
ufuldstændigt billede af Thys oligochæt
fauna; både indsamlingsmetoder og iden
tifikation af arterne er behæftet med 
mangler, der gør det meget tænkeligt, 
at en del arter er overset. Således er 
prøvetagningen alle steder foretaget fra 
bredden med en sigte monteret som ket
scher; der er intet sted fanget dyr fra 
de større søers profundalzone, hvor man 
må forvente andre arter, eller i det 
mindste en anden fordeling af de tilste
deværende arter. Den anvendte sigte 
havde en maskevidde på l mm. Heri
gennem vil en del af de mindste oligo
chæter forsvinde under skylningen; det 
drejer sig først og fremmest om en del 
små naidider. 

Aeolosomatider og enchytræider er ilc
ke medtaget i materialet, da de kun kan 
bestemmes levende. 

Også tubificiderne har voldt vanske
ligheder. De findes i prøverne i stort an
tal, men kun ret få af dem i kønsmoden 
tilstand. En del tubificider kan imidler-
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tid kun bestemmes sikkert, når kønsor
ganerne er udviklet. Man arbejder der
for næsten i hver prøve med nogle få 
kønsmodne dyr, hvis bestemmelse man 
kan være sikker på, og en stor klump 
umodne tubificider, hvorimellem kan 
gemme sig arter, der ikke bliver regi
streret. Heldigvis kan dog en del af dis
se tubificider ved hjælp af deres bør
sters form og placering bestemmes med 
ret stor sikkerhed. 

Hvad angår oplysninger om de i af
handlingen nævnte lokaliteter, må der 
alle steder henvises til Flora og Fauna 
1958, hvori Carlo Jensen giver en topo
grafisk oversigt over lokaliteterne, og E.  
W. Kaiser gennemgår indvandene efter 
deres kemiske særpræg. 

J eg vil gerne her benytte lejligheden 
til at takke Poul Bondesen, Carlo F. Jen
sen og E. W. Kaiser for tilladelse til at 
bearbejde dette materiale, der herefter 
vil indgå i samlingerne på Københavns 
zoologiske Museum. En hjertelig tak og
så til professor Berg, Hillerød, for udlån 
af Boisen-Bennikes indsamlinger fra Thy. 
Også til Statens almindelige Videnskabs
fond skal der her bringes en tak for øko
nomisk støtte til en del af arbejdet, og 
til Københavns zoologiske Museum for 
tilladelse til at gennemgå museets sam
linger. En særlig tak til min mand, ma
gister J ør gen Dahl, for hjælp og gode 
råd både ved indsamlinger og bearbej
delse af materialet, samt til magister E .  
W. Kaiser for kritisk gennemgang a f  ma
nuskriptet. 

FOREKOMSTEN AF DE ENKELTE 
ARTER 
V ed den følgende gennemgang finder 
man for hver art først opført materialets 
størrelse, samt fra hvor mange prøver og 
lokaliteter arten er fundet. Dernæst op
lysninger om, hvornår arten er fundet 
kønsmoden eller eventuelt i deling. Her
efter en opremsning af findestederne, 
hvorved der altid er gået frem i række
følgen fra sydvest mod nordøst. Til slut 
følger eventuelle biologiske iagttagelser 
og en diskussion af artens udbredelse i 
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Thy i forhold til udbredelsen i det øvri
ge land og i udlandet. 

Tabel l giver en oversigt over de i 
Thy og Vester-Hanherred fundne arter 
af ferskvands- og brakvandsoligochæter. 

Tabel l 
Oversigt over de i Thy og Hanherred fundne 
arter af ferskvands- og brakvandsoligochæter. 

Naididae 
l. Chaetogaster cristallinus Vejdavsky 
2. - diaphamts (Gruithuisen) 
3. - diastrophus (Gruithuisen) 
4. Dero digitata (Muller) 
5. Nais barbata Muller 
6. - bretscheri Michaelsen 
7. - communis Piguet 
8. - eUnguis Muller 
9. - parelalis Piguet 

10. - pseudoobtusa Piguet 
11 .  - variabilis Piguet 
12. Ophidonais serpentina (Muller) 
13. Paranais litaralis (Muller) 
14. Slavina appendiculata (d'Udekem) 
15. Specaria josinae (Vejdovsky) 
16. Stylaria lacustris (Linnaeus) 
17. Uncinais uncinata (Ørsted) 
18. Vejdovskyella comata (Vejdovsky) 

Tubificidae 
19. Aulodrilus pluriseta (Piguet) 
20. Euilyodrilus bavaricus (Oschmann) 
21. - hammaniensis (Michaelsen) 
22. Limnodrilus hoffmeisteri Ciaparede 
23. - udekemianus Ciaparede 
24. Peloscolex ferox (Eisen) 
25. Psammoryctes barbatus (Grube) · 

26. Tubifex costatus Ciaparede 
27. - ignotus (Stole) 
28. - tubifex (Muller) 

Lumbriculidae 
29. Lum.briculus variegatus (Muller) 
30. Stylodriltts heringianus Ciaparede 

Lumbricidae 
31. Eiseniella tetraedra (Savigny) forma typica 



Fig. l. Vester Vandet sø, 
kalkstenskyst Lokalitet for 
Nais bretscheri og Euilyo
drilus bavaricus, begge ny 
for Danmark. 
(Lake Vester Vandet, chalk
coast. Locality for Nais 
bretscheri and Euilyodrilus 
bavaricus, both 11ew to 
Denmark). 

Naididae 
l .  Chaetogaster cristallinus Vejdavsky 
4 stk. i 3 prøver fra 3 lokaliteter: Vester Vandet 
sø, Nors sø, Lund fjord sydvest. 

Det ringe antal dyr, der er fanget i Thy, er 
antagelig kun et udtryk for, at den anvendte 
fangstmetode (ketschning) ikke er særlig heldig 
for arter af slægten Chaetogaster, der lever frit 
omkringstrejfende i vegetationen ; en udvask
ning af vegetationen ville sikkert have givet et 
bedre resultat. Berg (1948) har fundet arten 
meget talrig på vegetationen langs bredden af 
Susåen. 

Sperber (1948) har fundet arten adskillige 
steder i Sverige, også i brakvand. Også i Thy 
findes arten i brakvand i den oligohaline Lund 
fjord. 

2. Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen) 
11 stk. i 6 prøver fra 5 lokaliteter: Ørum sø, 
dæmningen, vestbredden. Vester Vandet å, l km 
vest for Vester Vandet sø. Nors sø nord. Kana
len øst f. Tømmerby fjord. Lund fjord nord. l 
eksemplar i deling i juli, l kønsmodent i okto
ber. 

Sperber nævner, at arten er et udpræget rov
dyr; i overensstemmelse hermed fandtes et ex
emplar fra Ørum sø og fra Vester Vandet å 
med daphnier som maveindhold. Arten er li
gesom den foregående kendt fra hele Europa, 
også fra brakvand. 

3. Chaetogaster diastrophus 
(Gruithuisen) 

l stk. fra Ørum sø, dæmningen, vestbredden. 

Denne art er svær at adskille fra Chaetoga
ster langi Bretscher. Ifølge Sperber (1948) lever 
den i vegetation. Arten er før fundet ved Holte 
og i Søndersø af Ditlevsen. 

4. Dem digitata (Muller) 
Synonym: Dero Umosa Leidy -
Over 100 stk. i 3 prøver fra 3 lokaliteter: Gund
toft å ved Gundtoft møllegård (øst for Odders
holm). Tømmerby fjord, havnen ved den gam
le pumpestation. Kanalen fra Tømmerby fjord. 

Denne art har voldt kvaler ved identifikatio
nen. Ved konserveringen afsnører arten oftest 
de bageste segmenter og de1med den gælle
bærende del, eller i nogle tilfælde kun selve 
gællerne, der er så karakteristiske for slægten. 
Et stort materiale som det foreliggende, der 
består af naidider, der alle mangler øjne, og 
som findes i Tør af slim og detritus, vil dog 
straks lede tanken hen på slægten Dero. Des
værre har der ikke været lejlighed til at iagt
tage levende dyr fra lokaliteterne, det ville el
lers hurtigt løse problemet. Et enkelt exemplar 
fra Tømmerby fjord har dog bevaret bagenden 
og ganske vist svage, men dog tilstrækkelig ty
delige spor af gæller til, at den kunne identifi
ceres som Dero digitata. Da både dette dyr og 
også de øvrige i materialet børsternæssigt stem-
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mer med denne arts forhold, regner jeg hele 
materialet til samme art. Det er dog bemærkel
sesværdigt, at alle dyrene er forbavsende små 
i sammenligning med, hvad man på Zoologisk 
Museum i København har af samme art fra an
dre dele af landet. 

Arten er i Thy fundet på mudderbanker i 
lavt vand, hvad der må betegnes som den for 
arten karakteristiske biotop. Dero er en udpræ
get mudderæder; den sideler med forenden gra
vet ned i dynelet og med bagenden stikkende 
op af det ofte svovlbrinteholelige bundlag. Så
ledes kan den klare sig ved lave iltspændinger 
(Berg 1938). Antagelig vil arten også kunne 
findes andre steder i Thy på egnede biotoper; 
men da sådanne mudderflader er vanskeligt til
gængelige, har vi her forklaringen på de få fin
desteder for arten. 

Arten er kendt fra flere steder på Sjælland: 
Mølleåens mudderbanker ved de gamle mølleå
fabrikker (Kaiser og Boisen Bennike) og Esrom 
sø (Berg). Antagelig er arten heller ikke sjæl
den i Jylland, men er der blot ikke blevet ef
tersøgt. 

5 .  N ais barbata Miiller 
Synonym: Na.is obtusa. (Gervais) 
19 stk. i 6 prøver fra 5 lokaliteter: Mølleå ved 
Ydby elværk. Vestervig å ved vejen Vestervig 
kirke--Krik. Ørum sø, dæmningen, vestbredden. 
Bjålum. Sløjkanal, Sløjbro ved Sløjhus. 

Arten er fundet i deling i juli. 
Na.is ba.rba.ta. er kendt fra adskillige steder i 

landet; således fra Gudenå, Grindsted å, Suså 
og Mølleå, desuden fra Esrom sø og egnen om
kring Holte. Et par af disse lokaliteter havde 
forurenet vand (Grindsted å og Suså), hvad der 
ikke syntes at genere arten. Na.is ba.rbata. vil 
sikkert vise sig at være meget almindelig i hele 
landet, ligesom den iflg. Sperber (1948) er det 
i Sverige. 

6. Nais bretsche1·i Michaelsen 
12 stk. i 2 prøver fra 2 lokaliteter : Ørum sø, 
dæmningen, vestbredden (2 stk.). Vester Van
det sø, sydøst (10 stk.). 

Denne art er let kendelig, da de almindelige 
ventralbørster i segmenter:-�e 5-15 i de fleste 
tilfælde er erstattet af nogle gigantiske krog
børster (Sperber 1948 p. 123 A-M), dette gæl
der for samtlige i Thy fundne exemplarer. 
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Nais bretscheri er aldrig før fundet i Dan
mark, medens Sperber (1948) kender den fra et 
enkelt sted i Sverige. Antagelig vil en nærmere 
eftersøgning på egnede lokaliteter vise, at den 
bare er overset; da den kun er 2-3 mm lang, 
er dette let forklarligt. 

Dyrene fra Vester Vandet sø fandtes ved af
vaskning af kalkstenene langs bredden af den 
udprægede brændingskyst samt ved at udvaske 
Clmraen sammesteds. Sperber (1948) undrer sig 
over, hvilken funktion de såkaldte gigantbørster 
på ventralsiden kan have. Ved Vester Vandet sø 
synes deres opgave ganske naturligt at være at 
hage sig fast til de slimede kalksten (fig. 1). 

7. N ais communis Piguet 
2 stk. i 2 prøver fra 2 lokaliteter : Vester Van
det sø, Bleghule. Torp Vestersø, Torup plantage. 

På grundlag af dette sparsomme materiale 
kan intet siges om de økologiske forudsætnin
ger for artens udbredelse. Vester Vandet sø er 
en eutrof karstsø, mens Torup Vestersø er en 
acid oligotrof sø. 

Berg (1948) nævner arten fra en stærkt for
urenet lokalitet i Tue] å. Forfatteren kender ar
ten fra en anden forurenet lokalitet i Grindsted 
å. Desuden er arten kendt fra Esrom sø (Berg 
1938) og fra klitsøerne ved Lyngby i Thy (Boi
sen Bennike). 

8. Nais elinguis Miiller 
Adskillige hundrede dyr. Arten forekommer på 
nogle lokaliteter i store mængder. 15 prøver fra 
9 lokaliteter : Mølleå (Ydby) ved hovedvej 11 .  
Vestervig å nord for Krik. Vestervig å ved vej
en Vestervig kirke-Krik. Arbæk ved udløb i 
Gudnæs strand. Fævig, afdæmmede del. Nør
kær å ved udløb i Fævig. Vester Vandet sø, 
Bleghule. Østerild fjord nord og syd. 

Arten er fundet kønsmoden på 7 lokaliteter, 
alle i maj måned. 

· 

I særligt stort antal er ar•ten taget følgende 
steder: Østerild fjord; Mølleå ved Ydby; Fæ
vig og Arbæk ved udløb i Gudnæs strand. 
Nævnte steder er (bortset fra Mølleå ved Yd
by) karakteristiske ved at have saltholdigt vand 
(Østerild fjord op til 4,3 Ofoo) eller i det mind
ste at være et estuarium (Årbæk). Forklaringen 
på artens rige opblomstring sådanne steder er 
antagelig, at der ikke findes megen konkurren-



ce fra andre oligochætarter, og at der samtidig 
er Tigeligt med næring. 

Arten er almindelig i hele landet, også i 
vandløb. I det øvrige Europa er arten ligeledes 
hyppigt forekommende. 

9. N ais pardalis Piguet 
3 stk. i l prøve fra l lokalitet: Vestervig å nord 
for Krik. 

Også Na.is pardalis hører til de små og let 
oversete naididearter, om hvis udbredelse det 
er svært at udtale sig. Berg (1948) nævner ar
ten fra Suså både fra afskrab af sten, fra mos
puder og fra detritus blandet med grus. Sper
her (1948) nævner arten fra adskillige svenske 
lokaliteter. 

10.  N ais pseudoobtusa Piguet 
l stk. fra l lokalitet : Hørsted å nord for Har
ring. 

Denne lille naidide forekommer spredt mndt 
omkring i landet, ingen steder særligt alminde
lig. På Zoologisk Museum i København findes 
exemplarer fra Brande å og fra Skjern å (leg. 
Kaiser, det. Boisen Bennike). Sperber (1948) 
kender arten fra nogle lokaliteter i Småland, 
men heller ikke der almindelig. 

11 .  N ais variabilis Piguet 
38 stk. i 4 prøver fra 4 lokaliteter : Kanalen fra 
Flade sø til Krik vig, vest for Krik. Grønbakke 
vand. Besul vand. Tømmerby fjord, havnen ved 
den gamle pumpestation. 

Arten er fundet kønsmoden i juli og i deling 
i juni. 

Artens glimrende tilpasningsevne til de mest 
forskelligartede forhold understreges af de 
nævnte lokaliteter, hvoraf Grønbakke vand og 
Besul vand begge er acide oligotrofe småsøer, 
der til tider tørrer ud, medens kanalen fra Fla
de sø til Krik vig har ret salt vand, saltind
hold målt til 3,10/oo, og Tømmerby fjord er oli-
gohalin. 

· 

Arten forekommer antagelig ret almindelig i 
hele landet. Berg (1948) nævner den som tal
rig i Suså. Sperber (1948) kender arten fra 
mangfoldige steder i Sverige og mener, at den 
er kosmopolit. Også i Sverige er den fundet i 
brakvand. 

12. Ophidonais serpentina (Muller) 
Synonym: Na.is serpentina. Muller 
76 stk. i 8 prøver fra 7 lokaliteter: Ørum sø, 
dæmningen, vestbredden. Villemp bæk, ved lille 
Ørumbro før udløbet i Ørum sø. Fredskilde sø, 
nordbredden. Sundby å, Nordentoft, hovedvej 
11 .  Voldum sø, nordøst. Lund fjord, nord. 

Som lokalitetslisten viser, er arten fundet bå
de i eutrofe søer og vandløb samt i den svagt 
salte Lund fjord (0,10-0,21 Ofoo). Ophidonais 
serpenti.11a. er et udpræget vegetationsdyr, der 
ofte findes snoet mndt om algetråde og andre 
plantedele. Den er tilsyneladende ikke bundet 
til en bestemt vandtype. I det øvrige land er 
den kendt fra den klarvandede, sure Klaresø 
ved Hellebæk (Wesenberg-Lund 1937), fra 
Lyngby sø (Ditlevsen) og fra Gudenå og Møl
leå (leg. Kaiser, det. Boisen Bennike). 

Hos nogle exemplarer fra Valdum sø fandtes 
ikke lm, men to af de karakteristiske d01·sale 
børster i hvert segment. Den ene af disse var 
dog noget kraftigere end den anden, således 
at der sikkert er tale om en erstatningsbørste. 
Sperber (1948) har tilsyneladende ikke iagtta
get dette forhold. 

13. Pamnais litaralis (Muller) 
Synonym: Nais litaralis Muller 
28 stk. plus masseforekomst i en enkelt prø
ve. 9 prøver fra 7 lokaliteter : Afløb fra Thy
holm Vejle, nedenfor slusen. Kanal fra Flade sø 
til Krik vig, vest for Krik. Vestervig å nord for 
Krik. Arbæk ved udløb i Gudnæs strand. Fæ
vig, afdæmmet del. Østerild fjord, nord og syd. 

Masseforekomst af arten fandtes i prøver ta
get i december fra Arbæk ved udløb i Gud
næs strand. Arten er alle steder taget i brak
vand og i åmundinger af estuarin karakter. 
Dette svarer til, hvad man kender til artens 
udbredelse i det øvrige land, hvor den er al
mindelig i brakvandsområder (Dahl 1960). 

14. Slavina appendiculata (d'Udekem) 
8 stk. i 2 prØver fra 2 lokaliteter : Possø. Besul 
vand. 

Slavina a.ppendicula.ta. bliver let overset ved 
sortering, da den findes i rør klistret sammen 
af sand eller detritus. Dyrene fra Thy lå gemt 
i sådanne hylstre af sand. Boisen Bennike har 
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fundet arten i en hedemose nær Possø; arten 
er altså i Thy kun fundet i surt oligotroft vand. 
Fra det øvrige land er arten kendt fra Esrom 
sø (Berg 1938), og fra Suså (Berg 1948). Des
uden fra den sure oligotrofe sø Klaresø ved 
Hellebæk (Wesenberg-Lund 1937). I Sverige er 
arten almindelig kendt (Sperber 1948). 

15. Specaria josinae (Vejdovsky) 
Synonym : Nais iosinae Vejdavsky 
11 stk. i 5 prøver fra 5 lokaliteter: Vestervig å, 
ved vejen Vestervig kirke-Krik. Ørum sø, dæm
ningen. Thisted bæk nord f. Thisted ved vejen 
til Tilsted. Sløjkanal, Sløjbro ved Sløjhus. Slet
te å ved HjortdaL 

Fundet kønsmoden i juni, i deling i april. 
Sperber (1948) kender 

·
arten fra Sverige fra 

blandet ler- og sandbund. Fra Danmark er ar
ten ikke før registreret i litteraturen, men den 
er sikkert ikke sjælden, kun overset. Lever an
tagelig mange steder, men i tynde populationer. 

16. Stylaria lacu.stris (Linnaeus) 
Adskillige hundrede exemplarer. Arten fore
kommer på nogle lokaliteter i store mængder. 
67 prøver fra 34 lokaliteter : Ørum sø, dæm
ningen, vest. Hvidbjerg å, st. Ørumbro. Ove sø, 
Legind. Hørsted å, åbro nord for Hassing. Tegå, 
Legind bro. Possø. Besul vand. Vorup sø. Sund
by å (Nordentoft, hovedvej 11) .  Torup Vestersø. 
Vester Vandet å. Vester Vandet sø. Nors sø, 
nord, øst, vest. Bagsø. Kildedam ved Grågård. 
TormåL Hykær. Blegsø. Sokland. Tørveskær ved 
Valdum sø. Valdum sø. Kløvå, Skradekær bro. 
Bolbredning. Bjålum. Tilløb til Tømmerby å fra 
Bolbredning. Kanal øst for Tømmerby fjord. 
Tømmerby å ved vejen Tømmerby-Langvad. 
Tømmerby fjord, havnen og sydenden af fjor
den. Strandkær, Lild strand. Kærsø. Lund fjord. 
Hanvejlc. SløjkanaL 

I 21 prøver taltes flere end 20 dyr pr. prøve. 
De 21 prøver var fordelt over månederne maj 
til og med oktober med langt de fleste prøver 
fra oktober. Arten blev ofte fundet i deling. 
Ved gennemgang af materialet fandtes delin
gerne i månederne fra maj til oktober, altså 
svarende til masseforekomsterne. Kønsmodne 
dyr blev fundet i 14 prøver, fordelt på l prøve 
fra august, 2 fra september og 11 prøver fra 
oktober. Det ser altså ud til, at det er delin-
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gerne, der giver masseforekomsterne, medens 
individer med æg optræder, når vinteren nær
mer sig. Også Wesenberg-Lund (1937) fandt, 
at artens kønsmodne periode falder i efteråret. 

Masseforekomst af arten er registreret både 
i acide oligotrofe søer (Torup Vestersø og Sok
land), i neutrale oligotrofe søer (Strandkær og 
Bagsø), og i eutrofe søer (Nors sø, Bjålum og 
Tormål) . Også i det svage brakvand i Tømmer
by fjords sydende og Lund fjord optrådte arten 
i betydelig mængde. 

Arten er meget almindelig i hele Danmark 
såvel som i det øvrige Europa. 

17. Uncinais tmcinata (Ørsted) 
Synonym: Foranais 11ncinata (Ørsted) 
8 stk. i 4 prøver fra 4 lokaliteter : Hvidbjerg å, 
Lyngholm. Nors sø. Blegsø. Lund fjord, nord. 

Arten er fundet kønsmoden i juli og septbr. 
I H vidbjerg å lever Uncillais tmcinata i sort 

stinkende dynd, i Nors sø og Blegsø på kalk
bund og i Lund fjord på sandbund. Fra resten 
af landet er den kendt, men kun spredt fore
kommende. Den er således taget i Furesøen 
(Ditlevsen), i Tude å (leg. Kaiser, det. Boisen 
Bennike) og Suså på blød mudderbund (Berg 
1948). Også i det øvrige Europa er den kendt, 
men spredt forekommende. Sperber (1948) 
nævner den fra adskillige lokaliteter i Sverige, 
også fra Østersøens brakvand. 

18.  Vejdovskyella comata (Vejdovsky) 
Synonym: Boilemilla comata Vejdavsky og Nais 
ilamata Timm. 
11 stk. ·i 2 prøver fra l lokalitet: Possø. 

Arten er før fundet i Thy af Boisen Bennike 
i en klitsø ved Lyngby (ikke publiceret). We
senberg-Lund (1937) nævner arten fra Klaresø 
ved Hellebæk, en lille skovsø af acid oligotrof 
type. Også Possø (fig. 2) er en typisk acid oli
gotrof sø. Fra Sverige er arten kendt fra Små
land og Lapland (Sperber 1948). 

Ve;dovskyella er fundet i vegetationen ved 
udvaskning af rødder og blade af Isoetes. Det 
er en meget karakteristisk art, der med sine 
kraftige strittende bundter af rygbørster næsten 
kan minde om en sommerfuglelarve. 

Tubificidae 
Som nævnt indledningen vanskeliggøres be-



Fig. 2. Possø, lokalitet for 
Ve;dovskyel/a comata og 
Slavina aoppendiculata. 
(Lake Possø, locality for 
Vejdovskyella comata and 
Slavina appendiculata). 

stemmelsen af tubificider ved, at nogle af ar
terne kun kan bestemmes med sikkerhed, når 
de er helt kønsmodne, og altså har udviklet 
clitellum og kønsorganer. Dette gælder således 
for arterne af slægten Limnodrilus samt for 
nogle arter af slægten Tubifex. Desuden kan 
man vanskeligt adskille slægterne Tttbifex og 
Euilyodrilus i umoden tilstand. 

19. Aulodrilus pluriseta (Piguet) 
40 stk. i 6 prøver fra 6 lokaliteter: Mølleå, Y d
by, hovedvej 11 .  Ginderop bæk, 200 m før ud
løb i Næssund. Villemp bæk, lille Ørumbro før 
udløb i Hvidbjerg å. Hvidbjerg å, store Ørum
bro før udløb i Ørum sø. Hørsted å, åbro nord 
for Hassing. Sjørringsø-kanal nord for Janderup. 

Kun i Ginderup bæk (fig. 3) er arten fundet 
i betydeligt antal (31 stk.). Lokaliteten er ka
rakteristisk ved, at der til tider trænger salt
vand op fra Næssund. Bunden består af sort, 
stinkende mudder. Vandet er dog klart og med 
god strøm. Aulodrilus plmiseta er kun fundet 
en enkelt gang før i Danmark, nemlig i Suså, 
hvor Boisen Bennike har fundet den i 4 umod
ne exemplarer ha en enkelt lokalitet midt
strøms i Tamose. 

Fælles for findestederne i Thy er, at det 
drejer sig om vandløb med ret god stmm og 
klart vand, bortset fra Hvidbjerg å, der er for
urenet. På de fleste lokaliteter lever arten på 
muclderbund. Iflg. Stephenson (1930 p. 744) har 

slægten Aulodrilus tarmåndedræt, idet den ba
geste del af tarmen og specielt anus er rigt 
forsynet med blodkar og således kan fungere 
som gælle. 

Aulodrilus plt�riseta er kendt fra en del lan
de i Europa, men har tilsyneladende en noget 
spomdisk forekomst. 

20. Euilyodrilus bavaricus (Oschmann) 
Synonym : Ilyodrilus bavaricus Oschmann 
5 kønsmodne exemplarer foruden en del umod
ne i l prøve fra lokaliteten : V ester Vandet sø. 

Arten er fundet kønsmoden i september. 
Det er første gang, denne meget dårligt 

kendte art er fundet i Danmark. Siden arten i 
1963 blev fundet i en prøve fra Vester Vanelet 
sø, er den blevet eftersøgt på stedet, men uden 
resultat. Vester Vandet sø (fig. l) er en meget 
særpræget lokalitet, idet det et en karstsø, hvjs 
bundmateriale langs bredden består af små og 
store rullesten af kalk og flint. 

Fra det øvrige Europa foreligger der spredte 
og ret sjældne oplysninger om fund af arten. 
Den blev første gang fundet i en dam ved 
Mlinchen universitet (Oschmann 1913). Dam
men modtager vand fra nogle moser og fra 
Starnbergersee. Michaelsen fandt et enkelt ex
emplar af arten ved Ryck bei Greifswald (1926) 
ved 5,50/oo salt. Derudover er arten fundet 
nogle få steder i England, Irland, U.S.S.R. og 
Czechoslovakiet. Wachs (1964) mener, at ar-
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ten er halobiont. Det foreliggende fund fra 
Vester Vandet sø bestyrker dog ikke denne an
tagelse. 

21 .  Euilyodrilus hammaniensis 
(Michaeisen) 

Synonym: Psammoryctes fossar Ditlevsen, 
Ilyodrilus hammaniensis Michaelsen 
31 stk. i 5 prøver fra 4 lokaliteter: Hvidbjerg 
å, Lyngholm. Tegå, Legind bro. Fredskilde sø, 
nordbred. Kløvå, hovedvej 11 .  

Arten kan som før nævnt kun identificeres 
når den er kønsmoden. Dette er sikke1t forkla� 
ringen på, hvorfor arten er så sjældent registre
ret i indsamlingsmaterialet fra Thy. 

Arten er truffet kønsmoden i månederne april, 
juni, juli, september, december. 

I Thy er arten, som ovennævnte liste angi
ver, først og fremmest truffet i vandløb. Dette 
er dog intet bevis for, at den ikke forekommer 
i søerne, men kun for, at den ikke lever i sø
ernes litoralzone, hvor prøverne er taget. Fra 
resten af landet kendes den fra Esrom søs pro
fundalzone (Berg, Jonasson og Ockelmann 1962). 
Ditlevsen har fundet arten i Furesø, Hul sø, 
Juel sø, Sorø sø, Tystrup sø, Viborg Nørresø og 
den inderste del af Randers fjord. 

Iflg. Berg et al. (1962) er arten følsom over
for temperaturer på 22°C og derover. Deri lig
ger måske forklaringen på, at arten ikke op
holder sig i søernes litoralzone, hvor vandet 
ofte om sommeren kan blive opvarmet over 
de 22°C. En undtagelse herfra er netop Freds
kilde sø, der med sine kildevæld langs bred
den altid har svalt vand. Iflg. Berg (1948) er 
arten almindelig i Suså, hyppigst på mudder
bund og forurenede steder. 

Brinkhurst (1965) nævner arten fra adskillige 
steder i Europa, men mener, den er noget 
spredt forekommende og noget følsom over for 
stærk forurening. Dette sidste står dog i mod
strid med, hvad Berg og Jonasson (1965) har 
fundet, idet de har iagttaget, at arten kan over
leve en hel måneds ophold i næsten iltfrit vand 
i laboratoriet. 

22. Limnodrilus hoffmeisteri Ciaparede 
Synonym: Linmodriltts aurostriattts Southern 
150 stk. i 19 prøver fra 17 lokaliteter: Thylwlm, 
bæk til Kallerup fjord, hovedvej 11 .  Mølleå, 
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Ydby, hovedvej 11 .  Ginelemp bæk 200 m før 
udløb i Næssund. Ørum sø, dæmningen, vest
bredden. ViiJerup bæk, lille Ørumbro før udløb 
i Hvidbjerg å. Hvidbjerg å både ved Lyngholm 
og store Ørumbro før udløb i Ørum sø. Ove sø 
ved Legind. Tegå, Legind bro. Fredskilde bæk, 
Legind. Besul vand, Lyngby. Tømmerby å ved 
Rødebro og ved vejen Tømmerby-Langvad. 
Lund fjord, nordbredelen og afløbet fra Lund 
fjord ved banedæmningen. Sløjkanal, Kovacl 
bro, hovedvej 11 .  Bolbredning. 

Arten er fundet kønsmoden i månederne fra 
marts til september, cl.v.s. i alle de måneder, 
der er taget prøver. 

Ovenstående opremsning af lokaliteter giver 
et billede af, hvor udbredt en art Limnodriltts 
hoffmeisteri er i Thy. Prøver man at opdele lo
kaliteterne efter deres kemiske forhold, viser 
det sig, at arten først og fremmest hører hjem
me i de eutrofe vandløb og søer, men også kla
rer let saltholdigt vand. Et enkelt fund er fra 
surt oligotroft vand. 

Arten forekom i særligt stort antal i Villemp 
bæk på muclderbund, i Sløjkanal på mudder
bund, i Ove sø på sandbund, i Hvidbjerg å på 
mudderbund og i Ginelemp bæk på mudder
bund. 

Arten er altså fundet både på mudderbund 
og sandbund, samt i vandløb og søer, dog i 
størst antal i vandløb, og først og fremmest i 
eutrofe vandløb med mudderbund. 

Også i det øvrige Danmark er arten meget 
almindelig. Berg (1948) nævner den således 
som almindelig i Suså, særligt på muclderbund. 
Zoologisk Museums samlinger indeholder arten 
fra mange egne af landet. Arten er almindelig 
kendt fra Nord- og Mellemeuropas søer, hvmi 
den forekommer på alle dybder, dog hyppigst 
i litoral- og sublitoralzonen. Brinkhurst (1964) 
nævner arten som almindelig i Englands Lake 
District, ligesom han regner arten mellem de 5 
almindeligste arter i de større søer i Europa. 

23. Limnodrilus udekemianus 
Ciaparede 

57 stk. i 3 prøver fra 2 lokaliteter : Vestervig å 
nord for Krik. Ginelemp bæk, 200 m før udløb 
i Næssund. 

Arten er fundet kønsmoden i maj, juni og juli. 
Det er påfaldende, at begge fundsteder er 



af estuarin karakter. Om dette er en tilfældig
hed, kan ikke siges. Berg (1948) nævner et ex
emplar fra Suså, medens Ditlevsen har fundet 
arten i Lyngby sø; desuden er arten kendt fra 
flere steder i Grindsted å (coll. Kaiser, det. 
Dahl). Arten er kendt fra hele Europa, men 
ingen steder i stort antal. 

24. Peloscolex ferox (Eisen) 
44 stk. i 18 prøver fra 11 lokaliteter :  Ørum sø, 
dæmningen, vest. Besul vand, Lyngby. Tegå, 
Legind bro. Torup Vestersø. Vester Vandet sø. 
Bagsø. Blegsø. Bjålum. Strandkjær, Lild strand. 
Kærsø mellem Lund fjord og Bulbjerg. Lund 
fjord. 

Materialet er jævnt fordelt over eutrofe 
(20 dyr i 8 prøver), acicle oligotrofe (11 dyr fra 
4 prøver) og øvrige oligotrofe søer (10 dyr fra 
3 prøver). Tegå er det eneste vandløb, hvori 
atten er fundet. 

Kønsmodne dyr fandtes i juni, juli, septem
ber og oktober. 

Berg (1948) betegner denne art som alminele
lig i Suså både fra sandet, stenet og mudret 
bund. Forfatteren har identificeret arten fra 
Grinelsted å ( coll. Kaiser). 

Ifølge Brinkhurst (1964) hører arten til mel
lem de mest almindelige i Europas store søer. 
Brundin (1949) nævner, at arten i Sverige er 
den almindeligste i de svagt sure søers profun
dalzone. En nærmere eftersøgning vil sikkert 
vise, at arten forekommer almindelig i danske 
vandløb og søer, men ikke i stort antal. 

25. Psammoryctes barbatus (Grube) 
Synonym: Tubi.fex barbatus Michaelsen 
141 stk. i 42 prøver fra 19 lokaliteter: Ves-ter
vig å, ved vejen Vestervig kirke-Krik og nord 
for Krik. Flade sø. Ørum sø, dæmningen, vest
bredden. Hvidbjerg å ved store Ørumbro og 
Lyngholm. Tegå, Legind bro. Vester Vandet 
sø. Vester Vandet å. Nors ·sø, nord, øst, vest. 
Sokland. TormåL Hanstholm å neden for fyret. 
Kløvå, hovedvej 11. Østerild fjord. Voldum sø. 
Tømmerby å ved Røde Bro, hovedvej 11, og 
ved vejen Tømmerby-Langvad. Tømmerby fjord, 
syd og ved den gamle pumpestation. Kanal fra 
Tømmerby fjord. Bjålum. Lund fjord, sydvest 
og nord. 

Kønsmodne dyr er fundet i enkelte prøver 

Fig. 3. Ginderup bæk. Lokalitet for Aulodrilus 
plttriseta. 
(Gindemp brook, locali.ty for Aulodrilus pluri
seta). 

fra marts, august og november, resten af de 
kønsmodne dyr (fra i alt 16 prøver) fordeler sig 
over månederne maj, juni, juli. 

Arten er hovedsagelig almindelig i Thys 
eutrofe søer og vandløb, men er også taget i 
brakvand i Flade sø, Øste;·ild fjord og Lund 
fjord, samt et enkelt estuarium. Kun et eneste 
exemplar er fra den sure oligotrofe sø Sokland. 

Dette svarer ganske til artens udbredelse i 
det øvrige Danmark. Arten er en af de almin
deligst forekommende i vore åer og eutrofe 
søer. Berg, Jonasson og Ockelmann (1962) har 
i laboratoriet vist, at arten kan tåle meget lavt 
iltindhold i vandet. Bodo Wachs (1964) finder, 
at arten i floden Weser er knyttet til sandbund. 
I Danmark kendes arten almindeligt både fra 
den bløde mudderbund i Suså og fra sand
bund. 

Arten er almindelig i hele Europa. 
Psammoryctes barbatus var inficeret . med 

bændelormelarver i 6 prøver fra 4 lokaliteter: 
Ørum sø, dæmningen, vestbredden. Hvidbjerg 
å både ved store Ømmbro og Lyngholm, samt 
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Vester Vandet å. Dette er første gang, Psam
moryctes barbatus er fundet som vært for bæn
delormelarver her i landet. I forvejen er det 
kendt, at Limnodrilus hoffmeiste·ri og Euilyo
dril·rts hammaniensis huser bændelormelarver 
(Berg 1948), nemlig Arehigetes cryptobothrius 
og Caryophyllaeus sp .. Dr. C. R. Kennedy skrev . 
i marts 1963 en meddelelse om fund af de 
oven for nævnte bændelormelarver i >>Flora og 
Fauna«. Samtidig efterlyste han lignende fund 
fra andre egne af landet. Dr. Kennedy har nu 
haft lejlighed til at se det her foreliggende 
materiale og har venligst bestemt det til at 
være endnu ikke fuldt udviklede larver af en 
Caryophyllaeus-art, antagelig Caryophyllaeus 
laticeps (Pallas). Slutværten for disse bændel
orm er for det meste brasen, men også i skalle 
og strøruskalle kan de forekomme. En nærmere 
eftersøgning af bændelormelarver i tubificider 
vil antagelig vise, at de forekommer overaft i 
landet. 

26. Tubifex costatus (Claparede) 
54 stk. i 8 prøver fra 6 lokaliteter: Afløb fra 
Thyholm vejle (neden for slusen). Kanal fra 
Flade sø til Krik vig vest for Krik. Kanal fra 
Flade sø til Krik vig ved Tåbe!. Doverkil. 
Østerild fjord, syd, midt for dæmningen. Kanal 
øst for Østerild fjord, bro sydvest for Arup. 

Arten er fundet kønsmoden i marts, maj, juni. 
Tubi.fex costatus er en udpræget brakvands

form, hvad også fundene i Thy understreger. 
Saltholdigheden (S) på findestederne spænder 
fra 3,1-14,30/oo. Michaelsen (1927) fandt, at arten 
kunne trives inden for et interval fra 2-360/oo 
S. Her i landet ved man, at arten er domine
rende på sandbund i estuariet Kysing fjord, og 
den er ret almindelig i Nærå strand (Dahl 
1960). Derudover er arten fundet i Randers 
fjord og ved Frederiksværk. En indsamling fra 
vore øvrige brakke fjorde vil sikkert vise, at 
arten alle vegne er almindelig. 

27. Tubifex ignotus (Stole) 
Synonym: Lophocaeta ·ignota Stole 
22 stk. i 3 prøver fra 3 lokaliteter: Ove sø, Le
gind. Hørsted å, nord for Harring. Tegå, Le
gind bro. 

Kønsmodne dyr fundet i marts og juli. 
Som det fremgår af lokalitetslisten, er Tubi-
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fex ignottts kun truffet i Hvidbjerg å's vand
system. Fra det øvrige Danmark er arten kendt 
fra Tude å, Køng å, Vigersdal å, Mølleå og 
Skjern å (alle coll. Kaiser; det. Boisen Bennike). 
Desuden fra Furesø og Gudenå ved Randers 
(det. Ditlevsen). Berg (1948) fandt arten i Susås 
bløde mudderbund blandt rødeler af Typlw. 

Tubi.fex ignotus er en dårligt kendt art, der 
alle steder forekommer spredt i små popula
tioner. Dette gælder også for det øvrige Euro
pa, hvor den er registreret fra Czeckoslovakiet, 
Schweiz, Tyskland, Rusland, Finland og Eng
land. 

28. Tubifex tubifex (Muller) 
Synonym: Tubifex r i.vulorum Lamarck 
Ca. 800 stk. Nøjagtigt antal kan ikke opgives, 
da arten på en del lokaliteter forekommer i 
meget store mængder. 54 prøver fra 37 lokali
teter: Bæk til Kallerup fjord. Mølleå (Ydby). 
Gundtoft å. Ginderup bæk. Vestervig å. Ørum 
sø. Villemp bæk. Hvidbjerg å. Visby å. Ove 
sø, Legind. Hørsted å. Tegå. Kanal fra Hund
borg mose til Årup å. Årbæk ved udløb i Gud
næs strand. Nørkær å ved udløb i Fævig. 
Sundby å. Fredskilde bæk. Fredskilde sø. Sjør
ringsø kanal nord for Janderup. Thisted bæk. 
Vester Vandet sø. Vester Vandet å. Nors sø. 
Hanstholm å. Grågård å. Storå. Valdum sø. 
Kløvå. Østerild fjord. Tømmerby å. Lund fjord. 
Afløb fra Lund fjord. Grave�skærgrøft. Sløj
kanal. Slette å, HjortdaL Svenstrup å. 

Arten er fundet kønsmoden til alle årstider. 
Tubifex tubi.fex er en af de arter af slægten 

Tubifex, for hvilken det gælder, at den kan for
veksles med andre arter, hvis exemplarerne 
ikke er kønsmodne. Man må derfor regne med, 
at der i dette store materiale kan gemme sig 
sjældnere arter. Da der imidlertid har været 
kønsmodne dyr i samtlige her omtalte prøver, 
er det dog ikke forkert at nævne ovennævnte 
steder som lokaliteter for arten. 

I størst antal er arten fundet i næringsrige, 
forurenede vandløb, endog i større antal og 
hyppigere end i de eutrofe søer. I oligotrofe 
og acide oligotrofe vande er arten ikke taget. 
Derimod er arten fundet i svagt brakvand, 
nem1ig i Østerild fjord nord ved 2,80/oo S. og 
i Lund fjord ved 0,210/oo S., samt i et par 
estuarier. 

Disse iagttagelser fra Thy stemmer med ind-



samlingsresultater fra det øvrige land, der vi
ser, at arten er en af de almindeligste og tal
rigst forekommende i vore stærkt eutrofierede 
vande. Forklaringen herpå er dels, at arten kan 
klare sig ved meget lave iltmængder (Berg, 
Jonasson og Ockelmann 1962), og dels at den 
yngler til alle årstider og derfor hurtigt kan 
komme igen efter en eventuel katastrofe (stærk 
forurening). 

Lumbriculidae 

29. Lumbriculus var·iegatus (MUller) 
400 stk. i 72 prøver fra 44 lokaliteter: Agger
tangen, temporær sø. Vestervig å. Ørum sø. 
Hanvejle. Tilløb fra Storkær til nordbredden af 
Ørum sø. Villemp bæk. Visby å. Hedesø 300 m 
øst for Lyngby. Besul vand. Grønbakke vand. 
Næstevand. Hørsted å. Ove sø. Tegå. Fredskil
de sø. Sjørringsø kanal. Sundby å. Vorup å. To
rup Vestersø. Vester Vandet å. Vester Vandet 
sø. Nors sø. Nors å. Blegsø. Hykær. Hedesø 1,7 
km sydøst for Vangså. Kildedam ved Grågård. 
Voldum sø. Tørveskær ved Voldum sø. Kløvå. 
Østerild fjord. Bjålum. Kokkær vand. Tømmer
by fjord. Kanal øst for Tømmerby fjord. Strand
kær. Afløb fra Lund fjord. Lund fjord, nord. 
SløjkanaL Slette å, HjortelaL 

Lumbriculus variegatus formerer sig for det 
meste ved fragmentation. Imidlertid er arten 
fundet kønsmoden i Bjålum 14.6.57; i Torup 
Vestersø 13.6.57; i Nors sø 14.6.57 og i VeS'ter 
Vandet sø 9.7.58. At der her er angivet både 
lokalitet og dato for fundene skyldes, at det er 
uhyre sjældent at finde denne art kønsmoden. 
Ditlevsen (1904) eftersøgte i årene 1900-1901 
kønsmodne Lwnbriculus ved systematiske ind
samlinger hver 3. uge på 4 lokaliteter i Nord
sjælland, og hver gang ved gennemsyn af over 
50 individer fra hver lokalitet. Samlet resultat 
var: et exemplar fra januar i begyndende køns
modning (Frederiksdal) plus et exemplar fra 
Holte sidst i april, der var helt kønsmodent. 
Forf. fandt ved undersøgelse af mudder fra en 
udtørrende skovpyt i Jægersborg hegn 5.8.1968 
ganske få Lu.mbriculus sammen med ganske 
små unger og store kokoner, de fleste tomme, 
der må formodes at stamme fra denne art. Et 
ret stort materiale af Lwnbriculus fra Grind
sted å (coll. Kaiser) fra maj 1954 indeholdt ikke 
et eneste kønsmodent exemplar. Noget kunne 

derfor tyde på, at Lwnbriculus variegatus her 
i landet har en kort sexualperiode i juni, juli. 
Wesenberg-Lund (1937) kender ikke arten køns
moden fra Danmark. Mrazek (1906) nævner en 
lignende kort sexualperiocle i sommertiden for 
samme art fra Czekoslovakiet. 

En opdeling af findestederne for Lumbri
cultls variegatus efter vandkemi viser, at arten 
findes i såvel sure oligotrofe, øvrige oligotrofe 
og eutrofe vande som i brakvand. Desuden 
skal bemærkes, at arten også og ofte i stort 
antal forekommer i udtørrende søer (Lyngby 
søerne og den temporære sø på Aggertangen), 
den findes der som dominerende art. 

I litteraturen fremhæves det ofte, at arten 
hører hjemme i sure vande og specielt i inel
tørrende skovpytter. Indsamlingen i Thy viser 
imidlertid, at arten også klarer sig udmærket i 
eutrofe vande, ja, selv i svagt brakvand. Da 
man imidlertid tit fineler arten elominerende 
eller enelog som den eneste i skovpytter og an
dre udtørrende småvande, hvor de fleste oligo
chætarter giver fortabt, har man sluttet, at det
te er dens naturlige tilholdssted. Sandheden er 
snarere den, at arten har en så vielunderlig til
pasningsevne og spredningsevne bl. a. på grund 
af sin formeringsmåde ved fra!!Illentation, at 
den findes overalt i ferskvand. 

30. Stylodrilus heringianus Ciaparede 
Synonym : Stylodrilus ve;dooskyi Benham 
6 stk. i 4 prøver fra 3 lokaliteter: Fredskilde 
bæk, Legind. S torå nord for Kåstrup. Slette å, 
HjortdaL 

Arten er fundet kønsmoden i marts og maj. 
Det er karakteristisk, at arten kun er fundet i 

vandløb, og disse er alle af samme type, idet 
de har klart, koldt vand med god strøm over 
en bund af grus eller kalkbrokker og uden ve
getation (fig. 4). 

Det er ikke før publiceret, at Stylodrilus he
ringianus lever i Danmark. Imidlertid findes 
der på Zoologisk Museum i København et ex
emplar af arten fra Herningsholm å og et fra 
Brande å (begge coll. Kaiser og det. Boisen 
Bennike). Desuden er arten fundet i Grinelsted 
å oven for udledning af spilelevand fra Grincl
sted by (coll. Kaiser, det. Dahl). Lokaliteterne 
er altså i alle tilfælde mid;jyske vandløb. 

Brinkhurst (1963) skriver, at arten er almin-
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Fig. 4. Fredskilde bæk. Lokalitet for Stylodrilus 
heringianus. 
(Fred�kilde · brook, locality for Stylodrilus he
ringianus). 

delig i England på sand- og grusbund i friskt
strømmende vandløb og i oligotrofe søer. 

En nærmere eftersøgning af Stylodrilus Ile
ringianus her i landet vil sikkert vise, at arten 
virkelig er sjælden, idet vort land er fattigt på 
egnede biotoper. 

Stylodriltts heringianus er en meget morsom 
og karakteristisk art, der er let at finde og be
stemme, da den er lige så stor som Lttmbri
culus og ofte findes kønsmoden. Da er den let 
at identificere ved hjælp af et par forlængede 
penes, der findes ventralt i 10. segment. 

Lumbricidae 

31 .  Eiseniella tetraedra (Savigny) 
34 stk. i 18 prøver fra 15 lokaliteter : Aggertan
gen, temporær sø. Vestervig å nord for Krik. 
Gundtoft å. Mølleå (Ydby). Visby å. Hørsted å. 
Tegå. Sundby å. Vester Vandet sø. Vester Van
det å. Nors sø. Grågård å. Kløv å. Hanstholm 
å. Lund fjord. 

Kønsmodne exemplarer fundet i marts og 
juni. Disse var alle af fotmen »typica«. 
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Arten er i Thy fundet i eutroft vand, samt 
i svagt saltholdigt vand og vandløb af estuarin 
karakter. 

Eiseniella tetraedra er antagelig almindelig i 
hele landet. Den lever hovedsagelig i de gen
nemvåde bredder af vore søer og vandløb, 
samt i mudderet i kildevæld, og i1erfra kom
mer den jævnligt ud i selve vandet. 

ØKOLOGISKE BEMÆRKNINGER 
OM OLIGOCHÆTARTERNE 
Hensigten med de indsamlinger, Thys 
zootopografiske undersøgelser har fore
taget gennem årene, har været, dels at 
give en faunistik over denne dårligt 
kendte del af vort land, dels at belyse 
dyrenes indvandrigshistorie, og endelig 
at bidrage med oplysninger om dyrenes 
økologi. 

Oligochæter er en vanskelig dyre
gruppe at arbejde med, når det gælder 
at finde deres indvandringsveje. De kan 
spredes på adskillige måder og kan så
ledes let flyttes fra et vandsystem til et 
andet. Ormene selv spredes naturligt 
gennem et vandsystems forgreninger, 
men derudover kan deres kokoner spre
des vidt omkring gemt i mudderklumper. 
Sådanne mudderkager kan hænge i trak
tordæk, gummistøvler, kreaturer o.s.v. ; 
desuden mener man, at kokoner kan spre
des med fugle, idet de klæber til deres 
fjer og ben. Man må derfor gå ud fra, 
at hvis en oligochætart ikke findes i et 
vandsystem, er det ikke, fordi den ikke 
er blevet overført dertil, men snarere 
fordi den ikke der har fundet egnede 
livsbetingelser. 

Det følgende vil derfor være koncen
treret om at finde en sammenhæng mel
lem arternes faktiske fordeling og de 
faktorer, der betinger denne fordeling. 
Som en hjælp hertil er brugt de oplys
ninger, der findes i E. W. Kaisers »Ind
vande i Thy inddelt efter deres kemiske 
særpræg« (Flora og Fauna 64, 1958). 

I sin afhandling benytter Kaiser ud
trykkene euh·ofe og oligotrofe vande, 
men giver ikke dermed en bedømmelse 
af vandenes næringsindhold. Der er tale 
om en rent kemisk bedømmelse ud fra 



Tabel 2 
Oligochætarternes forekomst i forskellige vandtyper. 
(The occumnce of the species of oligochetes in different types of water). 
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l. Chaetogaster cristallinus x x 
2. - diaphanus x x x 
3. - diastrophus x 
4. Dero digitata x x 
5. Nais barbata x x 
6. - bretscheri x 
7. - communis x x 
8. - elinguis x x x x 
9. - pardaUs x 

10. - pseudoobtusa x 
11. - variabil·is x x 
12. Ophidonais serpentina x x 
13. Paranais litaralis x x 
14. Slavina appendiculata x 
15. Specaria iosinae x x 
16. Stylaria lacustris x x x x x 
17. Uncinais tmcinata x x x 
18. Vejdovskyella comata x 
19. Aulodrilus pluriseta x x 
20. Euilyodrilus bavaricus x 
21. - lwmmoniensis x x 
22. Limnodriltls hoffmeisteri x x x x x 
23. - udekemianus x 
24. Peloscolex femx x x x 
25. Psammoryctes barbatus x x x x 
26. Tubifex costatus "< 
27. - ignotus x x 
28. - tubifex x x x x 
29. Lumbriculus variegatus x x x x x 
30. Stylodrilus heringianus x 
31. Eiseniella tetraedra x x x x 

alt (total) 9 3 20 18 8 15 

procent af samlet artsantal 29°/o 100fo 640fo 580fo 260fo 490fo 
(percent of total nwnber of 
species) 
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vandenes indhold af CaO (Kaiser p. 168-
170) 1 ) .  En vurdering af vandenes næ
ringsrigdom ville ellers netop for oligo
chæternes vedkommende være af stor 
interesse, da de for en stor del lever af 
bakterier, diatomeer og andre alger. 

Foranstående tabel 2 (s. 61) er opstillet 
for at give et overblik over oligochæter
nes forekomst i de af Kaiser opstillede 
vandtyper. I oversigten er Kaisers tabel 
6 og 7 slået sammen til: Brakvand. 

Som det ses af tabellen, findes langt 
det største antal arter i de eutrofe søer 
og vandløb (64% og 58% af det samle
de artsantal) .  Men også i brakvand kom
mer man op på så stort et antal som 
49°/o eller næsten halvdelen af de fra 
landsdelen kendte arter. Dette må an
tagelig forklares ved, at Lund fjord og 
Tømmerby fjord regnes for brakvand, 
skønt deres fauna er meget lig det fer
ske vands . Iflg. Kaiser svinger salthol
digheden i Lund fjord lige omkring de 
100 mg/l chlorid, der danner den biolo
giske grænse mellem fersk- og brakvand 
(Redeke 1922). Tømmerby fjord har et 
chloridindhold på 106-124 mg/l (Kaiser 
1966 : 45). 

I vandløbene af estuarin karakter, alt
så med stærkt svingende saltholdighed, 
findes kun godt en fjerdedel (26%) af 
det samlede artsantaL En sådan sving
ning mellem forskellige saltkoncentra
tioner stiller meget store krav til arter
nes fysiologiske tilpasningsevne (Dahl 
1960), så det lave artstal kan ikke undre. 

I de acide oligotrofe søer findes et ret 
begrænset artsantal (29% af det samle
de antal), og dette antal bliver endnu 
mindre (l O%) i de øvrige oligotrofe sø
er. Om forklaringen på det lave artsan
tal skal søges i vandets lave pH, eller 
eventuelt i de ringe næringsmængder, 
der findes i disse søer, vides ikke ; må
ske en kombination af de to faktorer. 

Det foreliggende materiale er ikke 

l) Magister Kaiser har bedt mig gøre opmærksom på, 

at analyseresultaterne fra Sokland (Tabel 2 nr. 11 (51)) 

er fejlagtige, idet det har vist sig, a t  prøveflasken hav

de afgivet alkali. Soklands pH overstiger aldrig 7, og 

soen horer snarere til den acide (sure) oligotrofe type. 
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indsamlet på en måde, der giver mulig
hed for kvantitativ bedømmelse af de 
enkelte arter. Dog giver det en fornem
melse af, at visse arter, som før nævnt, 
kan forekomme i utrolige mængder un
der bestemte vilkår; medens andre arter 
er sjældne og kun findes i et lille antal, 
når man endelig træffer dem. 

Af arter, der træffes i stort antal, har 
vi 5. Det drejer sig om naididerne Nais 
elinguis, Paranais litaralis samt Stylaria 
lacustris. Desuden tubificiderne Limno
clrilus hoffmeisteri og Tubifex tubifex, 
når de findes i stærkt eutrofierede vand
løb . 

Af sjældne arter har vi naididerne : 
N ais bretscheri, N ais parelalis og N a:is 
pseucloobtusa samt tubificiden Euilyo
clrilus bauaricus. For disse arters ved
kommende er det vanskeligt at udtale 
sig om, hvilke faktorer, der bestemmer 
deres opholdssted. Det kan således næv
nes, at medens Euilyoclrilus bauaricu.s i 
Thy er fundet i en eutrof karstsø, blev 
den første gang fundet i en dam, der 
fik vand fra mosestrækninger (ved Miin
chen), og næste gang i svagt saltvand, 
således at den blev antaget for at være 
halobiont. 

Ser man imidlertid bort fra disse 
sjældne arter, vil et skema over den 
procentiske hyppighed, hvormed de en
kelte arter optræder i de forskellige 
vandtyper, kunne give vejledning m.h.t .  
arternes økologiske valens. Tilstedevæ
relsen af en art i samtlige vande af en 
bestemt vandtype sættes lig 100%. I 
dette skema (fig. 5) kan man skelne 
mellem to typer oligochæter: arter, der 
har specialiseret sig i at leve under gan
ske bestemte kår, og andre arter, der ik
ke er så selektive i valg af biotop. 

Af specialister blandt oligochætarter-

Fig. 5. Den procentiske hyppighed af de enkel
te arter i de forskellige vandtyper. Tilstedevæ
relse af en art i samtlige vande af en bestemt 
type sættes lig lOOOfo. 
(The frequency (Ofo) of indioidual species in 
different types af water. 100 Ofo ·indicates the 
presence of a species in all waters of a certain 
type). 
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ne må nævnes : de to naidider Slavina 
appendiculata og V e;dovskyella comata, 
der udelukkende optræder i acide oligo
trofe søer. Lumbriculiden Stylodrilus 
heringianus, der kun er fundet i frisk 
strømmende vandløb. Tubificiden Lim
nodrilus udekemianus, der kun er taget 
i estuarine vandløb (her må dog sættes 
et spørgsmålstegn; denne art er andre 
steder i landet også kendt fra eutrofe 
vandløb). Også tubificiden Aulodrilus 
pluriseta er her i landet en udpræget 
vandløbsform, der dog findes både i eu
trofe og estuarine eutrofe vandløb. En
delig er der brakvandsoligochæterne Pa
ranais litaralis og Tubifex costatus. 

Blandt arter, der er tilbage i skemaet, 
findes en enkelt form, der kun er taget 
i søer : Peloscolex ferox; dette må dog 
registreres med skepsis; andre steder i 
landet findes arten også i vandløb. Des
uden en del arter, der fortrinsvis fore
kommer i de eutrofe vandtyper med pH 
på eller over 7: Tubifex tubifex, Tubifex 
ignotus, Psammoryctes bm·batus, Limno
drilus hoffmeisteri, N ais elinguis og N ais 
barbata. 

Endelig er der et par arter, der kla
rer sig næsten lige godt i alle de nævn
te vandtyper, og som tilmed har høj pro
centisk hyppighed under alle forhold ;  
det drejer sig om naididen Stylaria la
custri.Y, og om lumbriculiden Lumbricu
lus variegatus; de trives ikke i vandløb 
med svingende saltholdigheder, estuari
er, men træffes ellers almindeligt i næ
sten hver eneste vandansamling i Thy. 

SUMMARY 
Oligoclweta from inland waters in Thy, lutland 

T his p a per is base d · o n collections made during 
the zootopographical investigations in Thy, 
North West Tutland 1953-1963. The Joealities 
are deseribed by Jensen (1958) and Kaiser 
(1958). The material involves about 3500 spea
imen distdbuted on 31 species among which 
4 are new to Denmark: The naid Nais bret
scheri Michaelsen was found on the chalk
stones along the surf coast o f the lak e V ester 
Vandet. Specaria josinae (Vejdovsky) was found 
in 5 different localities. The tubificid Euilyo
drilus bavaricus (Oschmann) was also found 
in the lake Vester Vandet. EuUyodrilus havari-

64 

cus has only scattered and rare records from 
the rest of Europe. The lumbriculid Stylodrilus 
heringianus Ciaparede was found on three lo
calities, all watercourses with fast running cool 
water and a hottom of stone and grave] with
out vegetation. 

Mature speoimens of the lumbriculid Lum
bricrtlus variegatus (Miiller) were found on 4 
localities all from June and July. Presumably 
Lti.mbricul-us variega.tus in Denmark has a short 
reproductive periode in the summer, just as it 
w;as found by Mrazek (1906) in Czekoslovakia. 

In the concluding chapter an attempt is made 
to find connexions between the distribution of 
(he species and the chemical differences bet
ween the Joeali ties. 

The loaalities are (Kaiser 1958) distributed 
on 6 groups : l. Acid oligotrophic waters, 2. 
Other oligotrophic waters, 3. Euh·ophic lakes, 
4. Euh·ophic streams, 5. Estuarine eutrophic 
streams, 6. Brackish waters. 

Table 2 shows the variation in number of 
species from the 6 types of water. Fig. 5 shows 
the percentual occurence of the more common 
species on the watertypes. According to this 
figure the species se em to f all in two types : 
Species which are specialized to live under 
certain definite oircumstances (stenobionts) and 
species which have a wide ecological tolerance 
(eurybionts). Specialists are: The naids Slavina 
appendiculata (d'Udekem) and Vejdovskyella 
comata (Vejdovsky) both from acid oligotrophic 
lak es; the lumbriculid Stylodrilus heringianus 
Ciaparede from fast running streams. The tubi
ficid Limnodrilus udekemianus Ciaparede is in 
Thy delimited to estuarine streams, in the rest 
of Denmark, however, it is also found in eu
trophic water courses. AuladriltiS plt1.riseta (Pi
guet) is also confined to streams, while Pelosco
lex ferox (Eisen) is only found in lakes ; the 
latter is, however, also found in streams in 
other parts of the counhy. Paranais litaralis 
(Miiller) and Tubifex costat·us (Claparede) are 
confined to brackish water . 

Two species are extremely tolerant and are 
found on a wide variety of localities. This app
lies to the naid Stylaria lacustris (Linnaeus) 
and the lumbriculid Lmnbricul-us vadegatus 
(Miiller). 
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Et nyt vadegræs, Spartina anglica Hubbard, påvist i Danmark 

Af Anfred Pedersen 
(Piatanvej 15, 4760 Vordingborg) 

Under en gennemgang af »Spartina 
townsendii«-materialet (navnet »Sparti
·rw townsendii« benyttes her kollektivt 
for F 1 -hybriden Spartina X townsendii 
og den amphidiploide Spartina anglica) 
på Botanisk Museum standsede jeg ved 
to ark med planter af afvigende udseen
de, indsamlede 1952 i Albue Bugt og 
Skidenbugt på Fanø af C. A. Jørgensen, 
der på den ene af etiketterne havde til
føjet ordet »kraftig« .  

Ved hjælp af Marchant 1967 og Rub
hard 1968 fandt jeg frem til, at de to 
planter måtte henføres til Spart·ina ang
lica Hubbard, et taxon, der så vidt vi
des optræder første gang hos Rubhard 
1968, her dog uden latinsk diagnose. 
Den er fertil og amphidiploid og er der
for efter de internationale regler for 
botanisk nomenklatur berettiget til rang 
af art. 

På et tidligt tidspunkt har man haft 
en formodning om, at den som art be
skrevne Spartina townsendii J .  & H. Gro
ves er en hybrid. I England var man 
dog betænkelig ved, at den efterhånden 
mest fandtes med dueligt pollen og god 
frugtsætning uden tegn på udspaltning, 
træk, der just ikke kendetegner en hy
brid. Allerede da de første kromosom
tællinger hos Spartina forelå (Huskins 
1931), var man klar over, at »Spartina 
townsendii« kunne optræde med enten 
2 eller 4 sæt kromosomer. Med Mar
chant og Rubhard skelnes der skarpt 
mellem den sterile F 1 -hybrid og den 
fertile amphidiploid. De fandt frem til 
morfologiske forskelligheder og påviste 
forskellig spredningsbiologi og udbre
delse. Herefter har fremkomsten af 
Spartina anglica givet et smukt skole
eksempel på naturlig artsdannelse i vor 
tid. 

De vigtigste morfologiske data frem
går af nedenstående oversigt, der bort-
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set fra opstillingen i hovedsagen refere
rer Marchant. 

De første udplantninger i Damnark af 
» Spartina townsendii« foregik ved Vade
havs-kysten i 1931-32, de ·fleste ved øst
kysten af Fanø, jvfr. C. A. Jørgensen 1931 
og 1934 . Formålet var kystsikring og 
landvinding. I det sidstnævnte arbejde 
bringes et kort over udplantningerne. 
Spredningen var i begyndelsen langsom, 
antagelig fordi den hovedsagelig foregik 
med løsrevne rhizomer fra F 1 -hybriden. 
Siden 1940'erne har »Spartina townsen
d-H« erobret nye, meget store arealer 
ved Vadehavet. Årsagen til denne store 
ekspansion skyldes måske i mindre grad 
nye udplantninger end en stor frøpro
duktion hos flere og flere nyopdukkede 
amphidiploider. En nærmere redegørel
se for Spartina's vækstforhold er givet af 
Møller 1963. 

Efter Jørgensen 1931 stammer de ud
plantede rhizomer fra de tætte bestande 
i Poole Harbour vest for Southampton, 
der efter Rubhard 1965 netop varhoved
centret for salg af Spartina til mange 
lande. Danmark nævnes som modtager
land af 7000 stk. Efter Rubhard fandtes 
der dengang som nu både Spartina X 
townsendii og Spartina anglica ved Poo
le Harbour, og det må være meget ri
meligt at antage, at begge var repræsen
terede i sendingerne. Således nævner 
Jørgensen 1934, at modne frugter fra 
aks, der blev indsamlet l .  oktober på 
Fanø og udsået i Botanisk Have, viste 
sig at være spiredygtige. Man må også 
regne med, at Spartina anglica til sta
dighed kan opstå på stedet fra Spartina 
x townsendii, der på en gang danner 
diploide pollen og diploide ægceller. 

Om » Spartina townsendii.«'s historie 
foreligger der fra engelsk side en meget 
stor litteratur, se litteraturlisterne hos 
Marchant og Hubbard. Historien be-

Flora og Farma 76: 66-68. A.rhus 1970. 



Tabel l 
Sammenligning mellem Spartina X townsenclii og Spartina anglica. 

Spmtina X townsendii Spartina anglica 

Støvknapper 51/2-8 mm lange, åbner sig al
drig, rager ikke eller højst kun 
delvis ud af småakset 

8-13 mm lange, rager ved mo
denhed helt ud af småakset og 
åbner sig 

Pollen 
Frugtbarhed 
Skedehindehår 
Småaksets længde 
Øvre yderavne 

kantede, tomme og uduelige 
steril 

cirkelrunde, duelige 
næsten helt fertil 

l-P/4 mm P/4-3 mm 
l l-18 mm 15-21 mm 
med 3 nerver og med fine hår 
på kølen 

med 3-5 nerver og med læn
gere hår på kølen 

Bladets bredde 
Strå 
Rhizomer 
Udløbere pr. m2 
Vinkel ml. blade og stængel 
Antal aks pr. skud 

4-ll mm 
tætstillede 
talrige 
talrige 
30-40° 
2-8 

gyndte ved Southampton Water, hvor 
der stod en lille naturlig bestand af den 
SV -europæiske Spartina maritima (Curt .)  
Fem. ,  der har 2n = 60. I årene fra o .  
1816 til o. 1910,  da den forsvandt, hav
de den selskab af den NØ-amerikanske 
Spartina alterniflora Lois. (2n = 62), der 
var blevet indslæbt til stedet. F 1 -hybri
den Spartina X townsendii (2n = 62) 
blev opdaget i 1870 og fik sin beskri
velse som art i 1881 .  Herbarieeksempla
rer har vist, at typen er identisk med 
den sterile hybrid (Hubbard 1957) .  Det 
første fund af amphidiploiden (2n = 120, 
122, 124) er fra 1892. Begge bredte sig 
ved sydkysten, SparUna anglica mest, 
begge udplantedes andre steder på de 
Britiske Øer. I tiden efter 1910 kom 
Spartina anglica ved den Engelske Ka
nal ofte til at danne et dominerende 
grønsvær omgivet af mindre pletter af 
Spartina X townsendii. Den britiske ud
bredelse af Spartina X townsendii vises 
ved et kort hos Perring 1968, der i tek
sten angiver, at kort 716/1 X 2 hos Per
ring & Walters 1962 så nogenlunde an
tages at dække Spa1'tina anglica's bety
deligt større udbredelsesområde. 

Det må nok herefter anses for givet, 
at Spartina anglica har en større udbre-

7-14 mm 
mindre tætstillede 
færre, tykkere 
ca. halvt så mange 
30-60° 
2-10 

delse i Danmark, end to herbarieeksem
plarer lader formode. En systematisk ef
tersøgning ville være på sin plads, og 
der rettes herved en opfordring til in
teresserede om indsamling af blomstren
de skud. UdoverVadehavet er >> Spartina 
townsendii« udplantet ved Fuglepold på 
Tipperne (d. 17, 1952), ved Aggersborg 
(d. 5, 1950), vest for Hals Havn (d. 4.) ,  
Vejrholm-inddæmningen ved Storevorde 
(d. 1 1 ,  1954), ud for enge ved Over
gaard, samt på småøerne ved mundin
gen af Mariager Fjord (d. 13b, 1948-50). 
En spredning er konstateret til Als Od
de. d. 11 ,  og et par steder ved Himmer
lands østkyst. En stor del af planterne 
er dog gået til i isvintre. 

I et brev fra C. A. J ør gensen i 1965 
meddelte han, at Spartina alterniflora 
var blevet udplantet på Fanø umiddel
bart syd for udløbet af H v arrer Rende 
ca. l km syd for Nordby, hvor den tri
ves fortræffeligt. Opmærksomheden skal 
henledes på Marchant 1967, der ved 
S outhampton har fundet en Spartina med 
2n = 90, som tilsyneladende er resulta
tet af tilbagekrydsningen Spartina alter
niflora X anglica. Begge de formodede 
forældre fandtes i nærheden. 
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Boganmeldelser 

Danmarks Natur, Bind 6. Skooene. Redaktion : 
Ame Nørrevang, Torben J. Meyer og Stephan 
Kehler. 604 sider, 14 farvetavler og 574 figurer. 
Politikens Forlag, København 1969. 

Som bemærket i sidste kapitel - »Skoven og 
samfundet<< - er skoven måske den vigtigste 
rekreative reserve, vi har herhjemme; men »de 
er gennemgående meget lidt besøgt til trods 
for et stigende befolkningstak Det er uden 
lvivl karakteristisk selv for skove, der ligger 
tæt på bymæssig bebyggelse - bilismen fører 
folk ad andre veje, og skovene bevarer i det 
store og hele deres fredelige præg. For to ka
tegorier af skovbesøgende byder skovene dog 
på muligheder, som ikke kan findes andre ste
der: teHænsportsfolk og naturiagttagere. For 
sidstnævnte er det nye store bind i serien Dan
marks Natur en særdeles helstøbt bog, som må 
virke stimulerende både for den, der vil nyde 
skovenes skønhed og for den, der vil yde et 
forskningsarbejde i skovnaturen. 

Bogen er blevet til i et samarbejde mellem 
biologer og forstmænd, og dispositionen for de 
forskellige medarbejderes bidrag er forbilled
ligt redigeret med måske hidtil bedste resultat 
i serien. Det er nok muligt, at den praktisk 
orienterede forstmand vil have indvendinger 
mod en del af emnernes behandling i bogen, 
men for de nævnte naturiagttagere synes bo
gen med sine 600 sider og lige så mange illu
strationer at være en gave! Her behandles sko
venes historie, og træer og buske - både de 
vildtvoksende og kulturskovens - får udførlig 
omtale. I særlige kapitler gennemgås skovenes 
plante- og dyreliv af en række specialister. Et 
kortere afsnit - »Skoven i dag<< - går ind på 
økonomi, forædling og forholdet til samfundet. 

At der også i dette bind af Danmarks Natur 
er indløbet fejl - forkerte henvisninger og mis
forståelser - er nok uundgåeligt. Tiden, der er 
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til rådighed for både udarbejdelse af manu
sluipt og korekturlæsning, må være kneben, 
hvis udgivelses-tempoet skal søges overholdt. 
Et enkelt tal, jeg selv har haft mulighed for 
at kontrollere, kan jeg ikke dy mig for at rette: 
»Af landsnegle har vi i Danmark omkring 200 
arter<<, står der side 396. Med megen velvilje 
kan tallet højst sættes til 90 l En figurhenvis
ning virker pudsig: under fig. 567 henvises til 
fig. 567 (skal være 566). Litteraturfortegnelsen 
er nu virkelig udbygget, så den fremtræder 
dækkende. Atter ros til redaktionen ! 

Poul Bondesen. 

Sten Asbi.rk og Claus Helweg Ooesen : En  na
turhistorisk u ndersøgelse af Gu.ndsømagle sø. 46 
sider. 11 illustrationer. Pris kr. 10,00. Natur og 
Ungdom. København 1969. 

Meddelelser om danske naturlokaliteter nr. 2 
beskæftiger sig med Gundsømagle sø. Baggrun
den for udsendelsen af disse hefter er omtalt i 
Flora og Fauna 1969 s. 30. Her skal blot til
føjes, at det undersøgelsesarbejde, der ligger til 
grund for hefte nr. 2, er udført af »Natm og 
Ungdom<<s Roskildeafdeling, og mpporten læ
ses med stor fornøjelse. Efter en kortere om
tale af de topografiske og geologiske forhold 
behandles plantevæksten på 10 sider. Foruden 
blomsterplanterne, der omtales ret udførligt, 
har man også undersøgt planktonalgerne i sø
en. De næste 22 sider omhandler dyrelivet, 
men bortset fra et ganske kort afsnit om fiskeri 
og forurening samt en liste over springpadder 
og pattedyr drejer hele afsnittet sig om fugle
livet. Hvorfor tager man ikke fat på nogle af 
de lavere dyr? Ferskvandsinsekter var dog et 
nærliggende emne, og for mange gruppers ved
kommende også overkommeligt for de unge na
turhistorikere. Her er åbenbart noget at ind-
hente for vore ledende feltbiologer. E. N. 



Findes der mærkelige stålorme 1 Danmark? 

Af Helge vValhood 
(Zoologisk Institut, Århus Universitet) 

Overskriftens spørgsmål kunne man med nogen 
dristighed besvare med et »ja, sandsynligvis«, 
idet man har iagttaget varianter af stålorm så
vel i Skandinavien og England som i en række 
lande syd for Danmark. Rigtigere må det dog 
være at indrømme, at vi foreløbig intet ved 
om, hvor meget elanske stålorme varierer med 
hensyn . til form og farve, da ingen har uneler
søgt det systematisk, og der foreligger indtil 
nu ingen enkeltobservationer af eksemplarer, 
som afviger fra beskrivelsen af arten. Det er 
da også som konsekvens af vor manglende vi
den på dette felt, at denne artikel skrives, dels 
for at redegøre for nogle af de varianter af ar
ten, man har observeret i andre lande, dels for 
at opfordre læserne til at bruge øjnene, også 
selvom det kun drejer sig om at iagttage stål
orme ude i naturen. 

Man kan nemlig have en mistanke om, at stål
ormen er en af de arter, !>om mange mennesker 
- ifølge digteren Johannes V. Jensen - kun si
ger >>uf« til. Disse dyr går man helst i en stor 
bue udenom, eller man rydder dem af vejen 
hurtigst muligt. Selve navnet »orm« lyder også 
odiøst i de fleste menneskers ører, kun lystfi
skere og et fåtal af naturhistorikere knytter reel 
interesse til dette særdeles upræcise begreb. 

Det kunne tilgives, at mange sikkert tror, 
stålormen er en slange - selv den berømte sy
stematiker Linne, der gav stålormen dens vi
denskabelige navn, Anguis fragilis, havde den
ne fejlagtige opfattelse - hvis ikke prisen for 
misforståelsen ofte er den lemmeløse øgles eget 
liv. At stålorme bevidst dræbes, må afgjort ske 
mod bedre vidende, idet enelog den største 
stålorm er ude af stand til at beskadige selv 
det mindste me1meske alvorligt. Man risikerer 
med andre ord praktisk talt intet ved at stu
dere en levende stålorm nærmere. 

I de foreliggende videnskabelige afhandlin
ger over fmm og farvevariationer hos stålor
men har man bl. a. stueleret den indbyrdes pla
cering og form af enkelte nærmere navngivne 
skæl (hornhud) i pande-næseregionen, tilstede-

Flom og Fauna 76: 69-70. A.rhus 1970. 

værelse af eller mangel på ydre øreåbninger 
(hovedreglen er, at disse ikke findes) og fore
kommende eller manglende sort rygstribe hos 
voksne individer (Voipio 1962, Stugren et al. 
1962). Mere iøjnefaldende for den, der iagtta
ger levende dyr ude i naturen, er imidlertid 
den variant af stålormen, der som voksen har 
nogle tydelige lyseblå pletter på 1ygsiden. Den
ne form blev bemærket allerede i 1840, da De
micloff beskrev den fra egnen øst for Sortehavet 
og gav den navnet Gtopis eryx, var. colchica 
(Smith 1964, s. 179). Senere er andre forske
re blevet klar over, at det trods alt drejede sig 
om stålorm, og har i overensstemmelse hermed 
ændret navnet. I litteraturen fineler man derfor 
også den blåplettede stålorm omtalt som en 
variant af arten Anguis fmgilis, eksempelvis be
nævnt var. cyaneo-punctata og var. coeroleo
maculata (Frommholcl 1965, s. 62), eller som 
egen race Anguis fmgilis colchicus (Stugren et 
al. 1962). 

Siden Demidoffs opdagelse for 130 år siden 
har man iagttaget stålorme med blå pletter i 
en række europæiske lande, bl. a. Tyskland 
(Smith 1964, s. 180). I løbet af de sidste 15 år 
er eksemplarer af nævnte variation blevet regi
streret i Ianelene nord for Danmark: i Finland 
(Voipio 1956), i Norge (Johansen 1959) og i 
Sverige (Norberg 1964). Man har med andre 
ord en vis chance for at gætte rigtigt, hvis 
man antyder, at den blåplettede form af stål
ormen bør kunne fineles også herhjemme. Der 
er bare foreløbig ingen, der har lagt mærke til 
den. 

Man har længe været klar over, at den om
talte variant af stålormen ikke fødes med de 
blå pletter. De optræder vistnok først i dyrets 
tredie leveår og skal år for år kunne vokse i 
størrelse og antal. Pletterne, som enten kan væ
re ganske små og få eller mange og større, fin
eles i størst antal forrest på ryggen og siderne 
(Smith 1964, s. 179). Karakteren, som oprindelig 
kun blev fundet hos hanner, men senere er 
iagttaget også hos hunner (Voipio 1962), er 
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ikke konstant. Dels kan selve farvetonen varie
re meget, dels kan de blå pletter forsvinde helt 
og efterlade nogle brune i stedet (Smith 1964, 
s. 180). Man ved foreløbig kun lidt om, hvad 
der betinger denne øjensynligt labile karakter, 
måske spiller lys og/eller temperatur en rolle, 
og muligvis bør det sættes i forbindelse med 
metabolske processer (Johansen 1959). 

Stålormen er overvejende et nat- og skum
ringsdyr, som om dagen ligger gemt f. eks. un
der sten, træstumper, i løvdynger eller i jord
huller. Kun tidligt om foråret og i parringsti
den ses dyrene fremme om dagen. Hmmer, der 
er med unger, ligger dog ofte fremme i solskin
net. Man skal med andre ord gøre en indsats 
for at finde bare nogle ganske få tilfældige ek
semplarer af arten. Hvis man derimod ofrer 
lidt tid og arbejde, kan man muligvis observere 
langt flere end forventet, selv inden for et kor
tere tidsrum. Det er ikke utænkeligt, at man 
også herhjemme på enkelte lokaliteter vil finde, 
at stålormen er det mest alment forekommende 
krybdyr, i lighed med hvad Burrage (1961) re
gistrerede et sted i Cornwall, hvor han havde 
held til at fange op til 50 eksemplarer på en 
enkelt dag. 

Hv.is man fanger en stålorm levende, må 
man ikke gøre som ved håndtering af levende 
slanger: gribe dyret i halen. Det vil nemlig re
sultere i ,  at stålormen beholder friheden, mens 
fangeren inå nøjes med dens hale. Foruden den
ne passive forsvarsmekanisme, som haleafkast
ningen repræsenterer, vil stålorme ved en even
tuel indfangning ofte benytte sig af det mere 
aktive, som består i at tømme kloakken (som re
gel uden at ramme fangeren), og de vil naturlig
vis kæmpe lidt for at komme løs de første minut
ter. Snart vil dyret imidlertid falde til ro og 
finde sig i den uvante situation. - Risikoen for 
at blive bidt er minimal, hvis man gør, som 
man bør: griber dyret langt foran, idet stålor
men er stiv i kroppen og meget lidt behændig 
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sammenlignet med en slange. Dens bevægelser 
er forøvrigt i det hele taget som regel lang
somme og forsigtige, og stålannens engelske 
navn >>slow-worm« må siges at være meget 
passende. 

Denne artikels forfatter vil være særdeles 
taknemlig for at høre om eventuelle registre
ringer af danske stålorme med blå pletter. Hvis 
observatøren yderligere har haft held og mod 
til at fange dyret levende og er villig til at give 
det fra sig til nærmere undersøgelse, vil Zoolo
gisk Institut, Aarhus Universitet, være meget 
interesseret i det. 
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Linaria vulgaris uden spore 

Af Iørgen Kristiansen 
{Institut for Planteanatomi og Cytologi, Københavns Universitet) 

Li.naria vulgaris L., vor almindelige tor
skemund, er bekendt for sin store varia
tion i blomstens opbygning. Mest påfal
dende er den lejlighedsvise optræden af 
pelorier, dvs. regelmæssige blomster en
ten med fem sporer eller også helt uden 
sporer, samt alle mulige mellemformer. 
Anfred Pedersen (1963) nævner fore
komsten af pelorier og tvesporede for
mer. En fuldstændig oversigt over de 
danske fund af pelorier er givet af Buch
wald (1966) . 

En anden monstrøsitet hos Linaria er 
forekomsten af zygomorfe sporeløse kro
ner ganske af bygning som hos Løve
mund, Antirrhinum, således som det bl. 
a .  er omtalt af Penzig (1919-22). 

Fig. l. Torskemund, Linaria vulgaris L., hvis 
nederste blomster i klasen ikke er forsynet )Tled 
spore. De øvrige blomster er ganske notmale. 
SV f. Rude skov, Birkerød, sept. 1969. J. K. fat. 

Flora og Fauna 76: 71 .  Arhus 1970. 

Torskemund med sådanne kroner blev 
i stort antal fundet i efteråret 1969 langs 
diger på markerne umiddelbart syd-vest 
for Rude skov, Birkerød. På en stor 
del af Linaria-planterne var de nederste 
blomster i klasen sporeløse, mens de øv
rige i enhver henseende var ganske nor
male, se fig. l .  

Botanisk Museums danske herbade
materiale viste sig ikke at indeholde en 
sådan type. Der fandtes ganske vist 
adskillige ark med planter udelukkende 
med sporeløse blomster; men nogle af 
disse var ægte pelorier, andre dog med 
delvis peloriepræg såvidt det kunne ses 
af materialet. Den kollektion, som efter 
mit skøn lignede mest, var materiale 
indsamlet ved Ubberup, Sjælland, 13.6. 
1933 af Th. Skovgaard. Der fandtes en
kelte sporeløse blomster blandt de spore
bærende. Men alle kronerne var dog af
vigende ved at have 3-delt overlæbe. 

Lignende sporeløse blomster synes at 
være fundet sammen med pelorier hos 
Li.naria spuria (Ostenfeld 1925). 

V ed nærmere eftersyn af Linaria vul
garis vil det sikkert vise sig, at sådanne 
sporeløse former findes mange steder 
rundt om i landet. Dyrkningsforsøg vil 
kunne bidrage til forståelsen af denne 
misdannelses karakter. 
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Foreningsmeddelelser 

B O R N H O L M S  N AT U R H I S TO R I S K E  F O R E N I N G  

Ekskursioner og moder 1965: 
23.5 . :  Zoologisk ekskursion til Lindesbjerg

området i Almindingen med amanuensis, cand. 
mag. Poul Valentin Jensen, København, som 
leder. De ca. 100 deltagere fik på denne tur en 
grundig lektion i læren om dyrespor i naturen. 
Der blev bl. a. demonstreret adskillige eksemp
ler på, hvordan råbukkene »fejer« buskenes 
grene, når en ny opsats vokser ud. Årsagen til 
bukkenes ejendommelige reaktion er en vold
som kløe i den udvoksende tak. En råbuk >>fe
jer« dog også for at markere sit territorium. 
Deltagerne fik adskillige andre biologiske be
læringer på den interessante tur. 

27.5 . :  Natekskursion til Almindingen. Ledere : 
lektor, cand.mag. Poul Nørgård, Rønne, over
lærer Frede Kjøller, Østermarie, og ornitologen 
Søren Sillehoved, Rønne. Ca. 175 deltagere. No
get opsigtvækkende blev ikke observeret på 
denne tur, men man fik en fortrinlig instruktion 
af en lang række fuglestemmer. Efter det kolde 
forår var det ikke nogen overraskelse, at enkelte 
forventede fugle ikke viste sig. 

20.6. : Botanisk ekskursion til kysten ved 
Stammershalde. Leder prof. dr. phil. Valdemar 
Mikkelsen, København. Der blev forevist en 
lang række almindelige urter og kun enkelte 
sjældnere, såsom skinnende storkenæb (Gera
n iu.m luciclum L.) og Apeniner-anemone (Ane
·m.one apennina L. var. palUda Lge.). Særlig in
teressant fortalte lederen om plantemes kultur
historiske betydning i ældre tider, såvel farve
planter som lægeplanter. Professoren skjulte 
heller ikke sin voksende - og forståelige - uvil
je mod vejvæsenets overenergiske arbejde med 
at slå grøftekanterne. »Hvorfor gør man det? 
Det gør overhovedet ingen gavn.<< 

15.8. : Geologisk ekskursion til Klippeløkken i 
Knudsker, samt stenbrudene ved Vang, Dale
gård i Olsker og Knurregård i Rutsker. Leder: 
professor, dr. phil. Henning Sørensen, Køben
havn. Ca. 60 deltagere. På den særdeles vellyk
kede og interessante tur blev det slået efter
trykkeligt fast, at den bornholmske granit ikke 
er af vulkansk oprindelse, men er opstået - an
tagelig for ca. 1500 mil!. år siden - ved om
gruppering af mineraler i endnu ældre sedimen
tære bjergarter. Dog danner Svannekegranit, 
der er den yngste af vore granitter, en undtagel
se, idet den indeholder indeslutninger af andre 
bornholmske granitter, og derfor engang må 
have optrådt i smeltet tilstand. 

5.9 . :  Botanisk ekskursion til skov og mark 
ved Robbedale. Leder: lektor, cand.mag. Poul 
N01·gård, Rønne. Lederen beskæftigede ·sig med 
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plantevækst på sur og på basisk bund og rede
gjorde for forskellen i plantearter. Særlig inter
essant var lederens forsøg på at sætte de to 
»plantesamfund<< i relation til den geologiske 
udformning af det pågældende terræn, idet der 
netop ved Robbedale kan påvises tydelige tegn 
på såvel gletsjeres, som disses smeltevandsflo
ders aflejringer. 

26.9. :  Svampeekskursion til Sandflugtskoven 
nord for Rønne. Leder: professor, dr. phil. N. 
Fabritius Buchwald, København. 150 deltagere. 
Med sin sædvanlige grundighed gav lederen 
deltagerne en lærerig dag, afsluttende med "n 
svampeudstilling i restaurant »Skovly<<. De
sværre lykkedes det ikke at genfinde ærte
trøffelen (Pisolitus arena·ri·us), der i 1960 blev 
fundet her i l eksemplar, det første i Danmark. 

8.l l . :  Foredrag af lektor, cand. mag. Arne 
Larsen, Rønne, der gennemgik karsporeplanter
nes interessante systematik. Efter gennemgan
gen demonstrerede foredragsholderen en mæng
de af de danske arter, idet herbadeeksemplarer 
fra hans eget herbarium var lagt frem. 

Ame Larsen. 

Ekslmrsione1· og moder 1966: 
19.5. : Botanisk ekskursion til Jons Kapel. Le

der: lektor, cand.mag. Poul Nørgård, Rønne. 80 
deltagere. Den sædvanlige forårsvegetation blev 
gennemgået. Der blev særlig talt om, hvordan 
de tidligst blomstrende planter klarer formerin
gen på trods af, at det forholdsvis ringe antal 
insekter, der er fremme på denne tid af året, 
kun giver svag mulighed for bestøvning. Blandt 
vårens planter er der derfor påfaldende mange 
arter, der har sikret sig ved også at have vege
tativ formering som f. eks. rodknolde, sideløg 
el. jordstængler, der grener sig. Den svovlgule 
anemone (Anemone nem o rosa X A. 1'anwlcu
loides) blev fundet, og lederen fortalte, at den 
havde 31 kromosomer, middeltallet mellem for
ældrene, den hvide (32) og den gule anemone 
(30). Af mindre almindelige arter blev bl. a. 
fundet skælrod (Lathmea sq·uamaria L.) og 
dansk ingefær (Annn maculatu.m L.). 

5.6. : Natekskursion i Almindingen. Ledere: 
lektor Poul N01·gård, Rønne, overlærer Frede 
Kjøller, Østermmie, og lærer Ib Andreasen, Å
kirkeby. Der blev hørt ca. 30 forskellige fugle
stemmer, vel nok under det normale, og det var 
den almindelige opfattelse, at ekskursionen bur
de være gennemført to uger tidligere. 

14.8 . :  Zoologisk ekskursion til Almindingen. 
Leder: docent, dr. phil. Anker Nielsen, Køben
havn. Insekt- og ormefaunaen i Åremyre og 



Græssøen blev gennemgået. Det ringe antal 
fundne arter skyldes disse »dammes« svage ilt
indhold, og lederen fortalte om, hvordan de 
dyr, der trods alt forekommer her, på fmskellig 
vis har udviklet organer, der bøder på iltmange
len. Lægeiglen (Hiru.do medici.nalis), der optræ
der her, har hudåndedræt og er ikke særlig ilt
krævende. Ægkapsler af hundeigler (Herpob
della) og kolonier af bryozoer fandtes under å
kandebladene. I Svenskebækken fandt man 
Vandmyreløven, som i Danmark kun findes en
kelte steder i Jylland, samt på Bornholm. 

28.8 . :  Med emnet »Gmndvandet i søgelyset« 
ledede statsgeolog, cand. mag. Lars Jørgensen, 
København, en ekskursion til grusgravene ved 
Robbedale ø. f. Rønne. Ca. 50 deltagere. Lede
rens beretning om grundvandets større el. min
dre bevægelighed i de fmskellige bjergarter, 
dets hastighed, varierende med årstiderne, og 
ikke mindst, hvordan det kan udsættes for for
urening, kunne få det til at krible på deltager
nes rygge. Problemet bliver mere og mere ak
aktuelt, og »det kan ikke nytte at lukke øjnene 
fm denne alvorlige sag«, sluttede statsgeologen. 

11 .9 . :  Ekskursion til omegnen af Ypnasted 
med emnet »geologi og bebyggelse«. Leder: 
rektor, cand. mag. Bjørn Henriksen, Rønne. Ca. 
70 deltagere. Lederen påviste, hvordan bebyg
gelsen er placeret på den baltiske issøes kyst
linie. Samtidig iagttog man de yderste strand
volde, der stammer fra litorinatiden. Lederen 
kom også ind på, hvordan >>man« må sætte 
kraftigt ind på at undgå strandens tilsvining 
med plastikflasker og mælkekartoner, et emne, 
der blev altfor godt illustreret med forhånden
værende materiale. 

25.9 . :  Svampeekskursion til Sandflugtskoven 
ved Rønne. Leder: professor, dr. phil. Anders 
Munk, København. Til afslutning arrangerede 
professoren sammen med lektor Arne Larsen, 
Rønne, en svampeudstilling. >>l virkeligheden 
er de giftige svampes antal meget ringe«, do
cerede professoren, >>men man skal passe me
get på, da de farlige kan være dødelig giftige. 
Klogest er det at sætte sig rigtigt ind i svampe
nes systematik eller også kun at holde sig til de 
absolut sikkert kendelige arter<<. 

9.10. : Med emnet >>Planter og dyr forbereder 
sig til vinteren« ledede lektm, cand. mag. Poul 
Nørgård, Rønne, en biologisk ekskursion i skov
området ved Bolsterbjerg. Ca. 60 deltagere. Le
deren beskæftigede sig navnlig med planternes 
søgen efter balancen mellem vandoptagelse og 
vandfordampning. Han gjmde ved eksempler 
opmærksom på, at i vort land er ved vintertide 
dvaletilstand det normale hos planter, men at 
også mange dyrearter sover vintersøvn hos os i 
kortere el. længere tid. 

8 .11 . :  Foredrag med emnet >>Irland, den 

grønne Ø<< af lektor, cand. mag. Poul Nørgård, 
Rønne. Med en række ypperlige farvelysbille
der berettede foredragsholderen om en studie
rejse 1965. Tilhørerne fik tillige et godt indblik 
i Irlands historie og kulturelle udvikling. 

Arne Larsen. 

Ekskursioner og møder 1967: 
7.5 . :  Moseekskursion til Græssøen nær Lille

borg i Almindingen. Leder: professor, dr. phil. 
Valdemar Mikkelsen, København. Med sædvan
lig veloplagthed og pædagogisk forståelse gav 
professoren et kursus i Bornholms plante- og 
kulturliv gennem årtusinder. Der blev taget ad
skillige boringer ned gennem tørvelagene, og 
den dybeste af disse, ca. 3 m, indeholdt bl. a. 
frø af bukkeblad (Menyanthes t-rifoliata L.). 
>>Allerede dette viser noget«, fortalte professo
ren, >>men havde vi her på stedet kunnet fore
tage en pollenanalyse, ville denne have vist at 
det trufne tørvelag stammer fra ca. 8000 år f. 
Kr.<< Andre boringer, ca. l m dybe, viste påvirk
ning fra dyrket jord. Det øverste tørvelag er 
ifølge tidligere undersøgelser dannet på Lille
borgs tid omkr. år 1200. Fantasien blev sat rig
tig i sving, for vi skimtede Lilleborgs ruiner 
lidt borte. 

21 .5. : Botanisk ekskursion til Randkløve og 
Bastemose. Leder: overlærer Hjorth Olsen, Jy
derup. 65 deltagere. Efter at have gennemgået 
en pose fuld af medbragt materiale fra sin egen 
botaniske have, tog den oplagte leder fat på 
den stedlige flora og kom igennem alle de sæd
vanlige fmårsplanter. Specielt må nævnes Ape
niner-anemone (Anemone apennina L. var pal
lida), der ved Randkløve har et af sine hoved
voksesteder, skinnende storkenæb (Geranium 
l·ucidwn L.), der ikke er så sjælden på Born
holm, storblomstret kodriver (P1·imula vulgaris 
(L.) Huds.) og dennes bastard med vores al
mindelige hulkravet kodriver (P. veris (L.) 
Huds.). 

1 1 .6 . : Natekskursion til Almindingen. Ledere: 
lærerne Frede Kjøller, Østermarie, og Ib An
dreasen, Akil'keby. Det ene hold gik gennem 
Ekkodalen mod Vallensgårdsmose, det andet 
over Grønnevadsvej mod Bastemose. Der blev 
hørt el. set ca. 35 arter, men uden særlige orni
tologiske overraskelser. Det er dog værd at 
nævne, at dompappen blev set ved Bastemose, 
at den på Bornholm ikke særlig hyppige rød
stjert blev iagttaget s)'ngende, og at en familie 
af træløbere, forældreparret med 5-6 unger, vil
ligt lod sig beundre. 

To vellykkede ekskursioner til Gotland, den 
ene med fly, er foretaget i sommerens løb. På 
disse ture mødte vore medlemmer talrige kalk
yndende planter, af hvilke navnlig de mange 
orkideer, edderkopurter og soløjer vakte inter
esse. 
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15.8. : Zoologisk ekskursion til Sandflugtsko
ven n. f. Rønne. Leder: tegneren Henning An
thon, København. 50 deltagere. Lederen boltre
de sig i sit speciale : miner og galler hos vore 
skovtræer. Der blev vist talrige typer på mine
ring i bladene og fortalt os, at man på minerin
gens form ofte kan slutte sig til, hvilken dyre
art, oftest en mide el. en ganske lille lm·ve, der 
har været gangsystemets arkitekt. De kugle
runde, hyppigt rødlige »galæbler« på egebla
dene skyldes en galhveps, som lægger sit æg 
på unge blade, og på stikstedet fremkommer 
gallen. Ekskursionsdeltagerne fik en inspire
rende beretning om skiftet mellem generationer, 
der alle er hunner, som lægger æg uden be-

frugtning (parhenogenese) og en anden genera
tion, hvor der optræder både hunner og han
ner. 

24.9 . :  Ekskursion under mottoet sensommer
planter og svampe. Leder: lektor, cand. mag. 
Poul Nørgård, Rønne. 25 deltagere. På Sande
gårds marker i Knudsker gennemgik lederen 
den magre jords botanik og søgte at begrunde, 
hvorfor de tilstedeværende planter kan trives 
på den magre jord. Senere gik man ind i Sand
flugtskoven nær Skovly og fik genopfrisket den 
elementære svampekundskab. Sjældne svampe 
blev ikke bemærket denne gang. 

Ame La1·sen. 

Mindre meddelelser 

Paranthrene tabaniformis Rott. larve i pil 

Da denne glassværmers la1ve mig bekendt kun 
er fundet i bævreasp (Populus tremHla) her i 
landet, skal der her berettes om et fund af lar
ven i pil. 

Under en ekskursion til Frøslev !vlose den 
4.5.1969 fandt jeg, ved at undersøge en galle 
af Sesia. fonnicaefonnis i en pilebusk, en lmve 
af P. taba.nifonnis. Det var en andet års larve, 
og dens larvegang sad ca. 10 cm længere oppe 
ad grenen. Der var ikke noget ydre spor af 
gallen (bortset fra flyvehullet), og selve larve
gangen var af samme form som den, der ken
des fra bævreasp. Der klækkedes en lille hw1. 

Det kan nævnes, at begge de to amtælte glas
sværmerarter er almindelige i Frøslev Mose, og 
i mosens udbredte aspebevoksninger er det let 
at iagttage, at larverne af P. tabanifonnis lever 
i kolonier : man finder en busk med 2-5 larver; 
i de omkringstående er der kun enkelte larver, 
mens der blot 5-10 m borte ikke er nogle. Det 
må antages, at en sådan koloni er afkommet af 
en enkelt hun. 

Boes pr. Skanderborg 
Ebbe Schmidt Nielsen. 

Tre fund af birkemus, Sicista betulina (Pall.) 
Sydjylland 

l) 9. juni 1968 fangede 2 daværende liniestude
rende i biologi ved Jelling Statsseminarium, 
lærer Emil Liitken og lærer Kresten Søgaard 
Olesen (f 10. oktober 1969), en birkemus i 
Bjørnkjær mose syd for Ribe. Eksemplaret fin
des i Jelling seminariums samlinger. 

Ifølge Flora og Fauna 1907 p. 53 har konser
vator M. Clausen, Lustrupdal, Ribe, fanget ca. 
20 eksemplarer på denne egn, men der fm·elig
ger ikke oplysninger om nye fund. Dog tyder 
fundet i 1968 på, at der stadig fineles en be
stand af birkemus på Ribeegnen. 

2) 4. september 1968 fangede lærerstuderen
de Grethe Skovgaard Jensen og lærerstuderen
de Lorens J essen, begge med biologi som linie
fag ved Jelling seminarium, en birkemus i den 
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sydøstlige del af Randbøl hede i nærheden af 
en fugtig lavning. Eksemplaret blev skænket til 
Zoologisk Studiesamling ved Århus Universitet. 

Dette er en ny lokalitet for birkemusen. Den 
nærmest kendte er Staushecle ca. 15 km sydli
gere (ifølge Sigurd Rosendahl i Naturens Ver
den 1963 p. 29). 

3) 31. maj 1969 havde jeg smnmen med ela
værende 4.  linie i biologi l ejlighed til at fange 
en birkemus i et vældområde i nærheden af 
Troldknappen i den østlige del af Jelling skov. 
Da musen atter blev sluppet løs, var der lejlig
hed til at iagttage dens ret langsomme bevæ
gelser. 

Allerede i 1937 fangede seminarielærer Jan
nik Lauridsen en birkemus i Jelling skov (jvf. 
Flora og Fauna 1938 p. 19-21). Enkelte gange 
i de sidste 10 år har jeg hørt, at der skulle væ
re iagttaget mus med sort rygstribe i skoven. 
Der er altså stadig en bestand på denne egn. 

Nørrevang 19, 7300 Jelling, 16.3. 1970. 
E. Torp Pedersen. 

Nye fund af partielle albinoer af skovsnegl 
(Arion ater) 

Unelertegnede omtalte i Flora og Fauna 73 
(1967) pag. 141 et fund af partielt albinistiske 
skovsnegle ved Skørping maj 1967, som blev 
suppleret af hr. P. Hald Mortensen, der i Flora 
og Fauna 74 pag. 29 omtaler fund fra 8.7.1962 
syd for Holbæk. 

Siden da er der yderligere fremkommet to 
fundlokaliteter. Hr. Hans Anker Nielsen, Stubs
hage, har meddelt mig, at han gennem flere år 
har iagttaget sådanne snegle i Corselitze Øster
skov på Falster. 8.8. d. å. fandt min kone et 
eksemplar i engen omkring Store Blåklide ca. 
7 km SSØ for lokaliteten ved Skørping. 

Fundene er således så spredte, at der ikke 
endnu dannes et billede af fænomenets geogra
fiske fordeling, hvorfor nyfund stadig har in
teresse. 

Skivum, 9240 Nibe. 
Johs. Bengtsson. 



Boganmeldelser 
Danmarks Dyreverden. Bel. 9. Pattedyr l. Red. : 
Hans Hvass. Rosenkilde og Bagger, København 
1969. 

Med 307 sider, 5 farvetavler og talrige sort
hvide illustrationer i teksten fremtræder det før
ste af de to pattedyrbind af »Danmarks Dyre
verden« som en overordentlig smuk bog. 

Bogen indleeles med et kapitel om pindsvi
net forfattet af værkets redaktør, lektor Hans 
Hvass. Det er en udførlig beskrivelse, som også 
kaster lys over de gamle »skrøner« om pindsvi
nets adfærd som »frugtsamler« med piggene, 
overførelse af »gift« (spytafsondring) til pigge
ne og formodet »hug til bug«-parring på grund 
af piggene! 

Størsteparten af bogens indhold deles mellem 
cand. mag. Preben Bang: øvrige insektædere, 
harer og gnavere - og magister Birger Jensen : 
flageimus. 

Blandt gnavere er også medtaget bæver og 
bisamrotte, den første uddød, den sidste på vej 
ind i landet. 

De 12 danske flagermus - her er ikke sket 
nogen forskydning i artstallet siden Herluf Win
ges bog udkom i Danmarks Fauna-serien - ud
gør endnu en gruppe, hvor danske undersøgel
ser over dyrenes levevis er fåtallige. Her skulle 
være muligheder for iagttagelser - evt. som 
supplerende gruppe for unge ornithologer? 

Et interessant eksempel på en overkommelig 
og udbytterig undersøgelse er Preben Bangs ta
bel over gnavere og spidsmus i et levende hegn 
på Lolland, hvor brandmusen bliver den hyp
pigste art - især i efterårsmånederne. Men hvor
for har man betegnelsen >>Hoppemus« for spring
eller steppemus - fmmodentlig hentet fra 
svensk? (jvnf. F. H. van den Brink: >>Zoodie
rengicls« - >>Europas Pattedyr«, hvor navnet 
optræder både i den svenske og den senere 
danske udgave). 

Billedmaterialet er især for fotografiernes 
vedkommende af fin kvalitet - og i stor stør
relse! Selvom der ikke er vedføjet figur-numre, 
er det vel lidt flot at vise den samme række 
billeder af 4 flagermusearters sporebrusk to 
gange og for en af arterne yderligere en tredie 
gang? 

På farvetavlerne bruges undertiden skrappe 
baggrunds-kulører - i alle tilfælde blikfang!  

Værket er  let  at gå  til med margin-tegninger 
og -tekster, og er på de fleste punkter ført 
op til den nyeste litteratur. Endelig oplives 
teksten af forfatternes egne iagtagelser, så bo
gen virker mindre som et reference-arbejde, 
end det ofte er tilfældet med større håndbøger. 

Poul Bonclese11 . 

Ragna.r Frislid og Ame Semb-Johansson (reel.): 
Norges dyr. Bel. 2. Fug/er. 507 sider. 493 sort
hvide illustrationer. 145 farvebilleder. Pris pr. 
bd. n.kr. 132,00. J. W. Cappelens Forlag. Oslo 
1970. 

I anclet bind af >>Norges dyr« behandles fug
lene på samme grundige måde som pattedyrene 
i bel. l. Først et kortfattet alment afsnit om 
fuglenes bygning og fysiologi især i relation 
til deres særprægede bevægelsesform : flyvning. 
Sang, forplantning og træk er andre emner, der 
behandles nogenlunde udførligt. Hovedvægten 
er dog igen lagt på en gennemgang af de en
kelte arter, og da disse for den største parts 
vedkomende er fælles med den elanske fauna, 
kan vi også i dette bind hente mange detalje
rede oplysninger, som vi kan have nytte af ved 
studiet af danske fugle. Mange norske zoologer 
har ydet bichag til disse afsnit, solide og vel
skrevne artikler, det er en fornøjelse at læse. 
Enkelte steder kan udtryksformen nok støde en 
anmelder en smule. Om husskaden står der f. 
eks. : >>Skjæra er en useclvanlig klok og bereg
nende fugl, som altid greier å innrette seg et
ter omstendigheterne. Når den tror seg trygg, 
er den tillitsfull og dristig, av og til frekk, men 
sky og forsiktig når den mener seg ettersh·ebt<< 
(p. 499). Denne beskliveise af mentale tilstande 
og forteeiser kwme måske passe på forfatteren 
(eller anmelderen !), hvis han befandt sig i de 
beskrevne situationer. Men har vi nogen mulig
hed for at vide, hvorelan det forholder sig med 
skaden? 

Mange smukke fotos, både i sorthvid og far
ver, illustrerer fuglenes udseende og adfærd. 
Sidsb1ævnte er i mange tilfælde vist ved bil
ledserier, der udgør et imponerende dokumen
tarisk materiale. Anmelderen savner dog i no
gen grad den illustrative forenkling, der kan 
være i veludførte stregtegninger. Kun to illu
sh·ationer i dette bind er ikke fotografier: en 
skematisk tegning af en fugl og et diagram, der 
viser, hvorelan 1·ypebestanden og smågnaverbe
standen svinger i takt i Sydnorge. Forfatterens 
gennemgang af dette problem giver et inter
essant bich·ag til diskussionen om populations
svingninger i det hele taget. 

Gennemlæsningen af nærværende bind 2 be
fæster det gode indtryk, første bind gav, og an
melderen kan således som konklusion henvise 
til de anbefalende slutbemærkninger i omtalen 
af dette bind (F. o. F. 76 : 31-32) . E. N. 

Hj. Clausen og E .  J. Ibsen: Huscly·r -i farver. 164 
sider. I llustrationer ved O. Frello. Pris : kr. 19,00. 
Politikens Forlag. Købenlmvn 1969. 

Nærværende bog fremkommer som 3. udga
ve af >>Husdyr i farver<<, men er i virkelighe
den en helt ny bog både hvad illusb·ationer og 
tekst angår. Udvalget af behandlede arter og 
racer er også et andet, idet nu alle de vigtigste 
huselyrracer i Europa er med, mens de tidlige
re udgaver kun behandlede de nordiske husdyr. 
På bogens farvetavler gengives 158 husdyrracer, 
der har direkte produktionsmæssig betydning, 
og i teksten beskrives disse racer hver for sig, 
idet størrelse, udseende og anvendelse omtales. 
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Tekl.ten indeholder desuden en almindelig ind
ledning til hver af de større grupper: heste, 
kvæg, svin, får, geder, kaniner, pelsdyr, høns, 
ænder, gæs og kaolkuner. Heri redegøres for 
gruppens slægtskab, dens historie som tamdyr, 
dens forskellige anvendelse i fortid og nutid 
samt dens produktionsmæssige betydning. Som 
bogens omfang antyder, må det dog desværre 
blive til en meget kortfattet gennemgang af 
disse forhold. Fyldige litteraturhenvisninger ved 
hvert afsnit bøder i nogen grad herpå. E. N. 

B .  Overgaard Nielsen: Stof og energi i naturen. 
1 12 sider. 82 figurer. Pris kr. 33,75. P. Haase & 
Søns Forlag. København 1969. 

Den aktuelle avisdiskussion om miljøforure
ning, biotopødelæggelse og naturforvaltning 
skæmmes i alt for høj grad af deltagernes ringe 
indsigt i økologi, den videnskab der danner 
grundlaget for en dybere forståelse af de nævn
te problemer. Som en slags undskyldning kan 
måske tjene, at vi på dansk kun har en meget 
sparsom økologisk litteratur. Men med oven
nævnte bog har B. Overgaard Nielsen, der er 
lektor ved Zoologisk Institut i Århus, nu bidra
get væsentligt til at afhjælpe denne mangel. 
I >>Stof og energi i naturen« behandles klart og 
med mange eksempler det område af økolo
gien, der drejer sig om produktion og nedbryd
ning, stoffernes kredsløb og energitransporten 
gennem økosystemet. Sidstnævnte begreb, der 
danner bogens hovedtema, tog først form om
kring 1935. Men som forf. påpeger har jægeren, 
fiskeren, kvægavleren og agerdyrkeren som en 
ganske naturlig ting arbejdet ud fra økologiske 
grundtanker gennem hele menneskehedens hi
storie. 

Forf. gør sig megen umage med at forklare 
de forskellige begreber på letfattelig vis, og i de 
fleste tilfælde lykkes det fortrinligt. Anmelde
ren ville dog på s. 52 have foretrukket udtryk
ket »biomasseforøgelse/arealenhed/tidsenhed<< i 
stedet for bogens »biomasse/arealenhed/tidsen-
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heck Billedstoffet er velvalgt, og bogen slutter 
som de øvrige bind af serien »Orientering« 
med ordliste, litteraturfortegnelse og register, 
hvilket gør bogen pædagogisk værdifuld og 
særdeles let at arbejde med. Det var ønskeligt, 
om den måtte få stor udbredelse i de kredse, 
der diskuterer miljøproblemer - og at man der 
vil studere den grundigt. Den fortjener det. 

E. N. 

Bertel Bruun & Arthur Singer: BriNsh and Ett
mpean B-irds ln Colour. 321 sider, talrige farve
billeder af fugle, l farvelagt kort over plante
bælter, 448 udbredelseskort Pris: 70 sh. Paul 
Hamlyn, London-New York-Sydney-Toronto 
1969. 

En meget smuk og gennemillustreret bog om 
Europas fugle, også strejfgæster, der er kendt 
herfra i mindst 5 fund. De arter, som kun er 
truffet en enkelt eller ganske få gange i områ
det, er samlet i en liste bag i bogen med angi
velser af hjemsteder og europæiske lande, hvor
fra de er meldt. Singers billeder er en lyst for 
øjet, og de fremtræder godt på blankt papir, 
som imidlertid må kaldes mindre egnet til tekst 
på grund af genskin, specielt hvis bogen benyt
tes i kunstigt lys; men det må brugeren affinde 
sig med. Papirets art har åbnet mulighed for 
blanding af tekst og illustrationer helt efter be
hov, så man kan have figurer og tilsvarende 
omtaler for øje samtidig. 

Bruun, som er dansk læge, har stået for tek
sten. Den falder i to kategorier, dels nødtørfti
ge omtaler af de enkelte fuglearter, dels mere 
almene redegørelser. På udbredelseskortene er 
yngleområderne angivet med rød farve, vinter
opholdsstederne med blå, og som rimeligt er 
standfugles forekomstegne violette. På kortet 
over Fjeldrypen er de velkendte reliktforekom
ster i de sydlige egne af Europa glemt; det må 
tilgives. Under alle omstændigheder er det en 
pragtfuld bog, som fortjener en god modtagelse. 

B. Løppenthi.n. 
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