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Fra redaktionen: 
Billedet på hæftets forside viser 
vendehalsen på vej ind i reelen 
med føde til ungerne. Det er fra 
P. Hald-Mortensens artikel om en 
dag i vendehalseparrets ungefod
ringsperiocle. Forfatteren viser 
heri, hvor meget man kan få ud af 
tålmodigt at iagttage begivenhe
derne ved en fuglerede dagen 
igennem. Hald-Mortensens resul
tater rummer en opmunhing for 
dem, der giver sig af med at stu
dere de enkelte arters levevis, og 
indirekte skulle artiklen også ger
ne virke som en opfordring til al
le andre om at tage fat på lignen
de opgaver - og selvfølgelig ikke 
blot vedrørende fuglenes levevis. 
Vi kender nemlig forbavsende lidt 
til f. eks. fødebiologien hos selv 
ganske almindelige danske dyr. 
Hvad lever de af? Hvor meget 
fortærer de i et døgn? og i en 
sæson? Der er opgaver nok, og 
det er særdeles vigtige opgaver at 
få løst, hvis vi skal få et solidt 
grundlag, hvorpå større sammen
hænge i naturen kan belyses. Be
grebet fødekæde anvendes hyp
pigt i de aktuelle diskussioner om 
naturudnyttelses-, gift- og forure
ningsproblemer. Men først når vi 
ved hvilke fødekrav både kvalita
tivt og kvantitativt, dyrene stiller, 
har vi en reel chance for at stille 
fødekæder op på andet end et 
rent spekulativt grundlag. E. N. 

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

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



En dag i vendehalseparrets ( Jynx torquilla) ungefodringsperiode 

Af Poul Hald-Mortensen 
(Zoologisk Museum, Kobenhavns Universitet) 

With an English Summary 

I 1964 og 1965 konstateredes vendehalsen 
(Jynx torquilla) for første gang ynglende 
i Thy; og da et par begge år benyttede 
redekasser i mine forældres have ved 
Tved plantørbolig, havde jeg gode mu
ligheder for at følge fuglenes levevis. 

I 1964 blev fuglenes daglige aktivitet 
i 4-5 dage fulgt i op til h·e timer ad gan
gen; og da ungerne var 10-ll døgn gam
le, registreredes parrets aktivitet en hel 
dag. 

I 1965 foretoges mere regelmæssige 
iagttagelser over forældrefuglenes akti
vitet, ligesom ungerne hver dag blev 
vejet. Resultaterne af disse undersøgel
ser vil blive bragt i en selvstændig arti
kel. 

Formålet med nærværende artikel er 
at give en beskrivelse af den anvendte 
teknik og de opnåede resultater ved den 
ene dags observationer i 1964. Desuden 
omtales iagttagelser over parrets yngle
biologi det pågældende år. Derimod er 
diskussion så vidt muligt udskudt til det 
senere arbejde. 

TIDLIGERE UNDERSØGELSER 
På grund af sit særprægede væsen og fordi 
den villigt går i redekasser, blev vendehalsen 
tidligt genstand for ynglebiologiske studier. 
Her skal nævnes de vigtigste arbejder. 

Tidligere forskere som Meyere (1910) blev 
i grundighed og omfang overgået af Buss
mann (1941) og Sutter (1941), hvis studier over 
henholdsvis ynglebiologi og ungeudvikling end
nu er værdifulde. Det samme gælder omfattende 
ynglebiologiske iagttagelser og produktions
studier af Steinfatt (1941). Endnu senere har 
Konig (1961) givet detaljer om ungefoderets 
sammensætning, mens Dekhuizen-Maasland et 
al. (1962) mere indgående har beskæftiget sig 
med vendehalsens ødelæggelse af andre hule-
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rugeres reder. Creutz (1964) har fra sidste halv
del af halvtredserne givet bl. a. produktionstal 
fra det nuværende, sydlige Østtyskland, som er 
forbløffende lave sammenlignet med Steinfatts 
(op. cit.) fra det tidligere Østprøjsen .i slutnin
gen af trediverne. Til kendskabet om artens be
standssvingninger i Europa har Peal (1968) 
med udgangspunkt i den nu næsten forsvund
ne engelske ynglebestand og i fortsættelse af 
Monk (1963) givet et væsentligt bidrag. Blandt 
de allernyeste arbejder behandler Klaver (1964) 
ynglebiologien, mens Menzel (1968) desuden 
bringer en oversigt over trækforhold og artens 
generelle biologi. 

IAGTTAGELSER I LØBET AF 
PARRETS YNGLECYKLUS 
Følgende kronologiske oversigt refererer 
uddrag af iagttagelserne fra ynglesæso
nen 1964. 

8. maj: Kl. 0820 høres 2 o o i sangduel 80 
meter nordvest for det kommende redested. En 
overgang slås de korporligt på jorden. 

12. maj: Kl. 1410 ses � og o tavse ved tom 
mejsekasse 60 meter nord for kommende rede
sted. o går flere gange ind i kassen. 

31. maj: Kl. 0700 findes � på 6 æg i rede
kasse, som på en birk (Betula pubescens) er pla
ceret 1,5 meter oppe, og som indvendigt måler 
25X16X10 cm med indgangshullet (diameter 
4,5 cm) vendt mod sydøst. Kassen var blevet 
forladt af stær (Stumtts vulgm•is) den 3. maj; 
og dens 5 æg blev af mig kastet ud den 8. maj, 
mens redematerialet af halmstrå o. l. blev ladt 
tilbage. 

5. juni: Kl. 0700 ruges fast på æggene, og på 
jorden umiddelbart under indgangshullet findes 
et vendehalseæg med et lille hakket hul på si
den. 

6. juni: Kl. 0800-1100 foregår afløsning i rug
ning ved at o kl. 0849 kalder � ud efter 5 
sekunders avertering under indgangshullet 

11. ju.ni.: Kl. 1820 ses mindst 3 halve og friske 
klækkeskaller ved siden af den rugende �. 

12. jun·i: Kl. 0900 er 5 nyklækkede unger, 3 
æg og 6-7 klækkeskaller i reden, da rugefuglen 
fordrives. 
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Tabel l 

Vejningsresultater fra de 7 mærkede unger dagen efter (kl. 1850) den kontinuerte observation sat 
i relation til udflyvningstidspunktet. Ungerne formodes klækket i tiden 11 .-13. juni, og deres tid 
i reden kan således med usikkerhed beregnes til 22-24 dage. 

The weights af the ringed nestlings from the da y after ( 1850 o' clock) the continued observation se en 
in relation to dates af leaving the nest. The nestling period can be calculated to appr. 22-24 days. 

Vægt 23/6 (gram) 
Weight 23 June (grammes) 29,0 28,5 

Dato udfløjet 
Date af leaving nest 3/7 2/7 

18. juni.: Kl. 0820-0907 er i kassen 7 unger, l 
råddent æg og 4 klækkeskaller samt en del re
demateriale. Ungerne va1mes i sammenlagt 19  
minutter. Fodring sker 8 og  ekskrementudbæ
ring 3 gange. 

21. juni: Kl. 1305-1605. Unger støjer, da kas
se røres. Af klækkeskaller er kun 2 tilbage, 
hvortil lægges 5 papirstykker (1/2 X 1/2 cm). Af 
disse er kun 2 tilbage efter 3 timer. Fodring og 
ekskrementudbæring sker efter skemaet: 

l. time 10 fodringer 3 ekskrementer 
2. time 19 fodrii)ger 8 ekskrementer 
3. time 17 fodringer 6 ekskrementer 

22. juni: Kl. 0350-1920 observeres hele dagen 
som næ1mere omtalt på følgende sider. 

23. juni: Kl. 1850 vejes samtlige unger, som 
blev ringmærket 20. juni (se tabel l) .  

28. juni: Kl. 1900 er i kassen 7 unger, l råd
dent æg og 1112 klækkeskal, men ikke flere af 
stæreredens mange strå, der dels er faldet ud 
gennem en sprække i kassens bund, dels er 
fjernet sammen med ekskrementer. 

l. juli: Kl. 0815 findes alle unger og det råd
ne æg endnu i kassen, men klækkeskaller er 
borte. Ungerne foretager skræmmebevægelser. 

2. juli: Kl. 1630 ses 6 unger tilbage i kassen. 
3. juli: Kl. 0640 er kun 2 unger i kassen (se 

tabel l) .  
5. juli: Kl. 2000 er l ·unge i kassen. 
6. juli: Kl. 0900 er ungen udfløjet. 
22. a-ugust: En af ungerne (nr. 5 i tabel l) af

læses i Ardennerne, Nordfrankrig (49° 50' N; 
4° 47' E). Den er da ca.  70 dage gammel. 

Iagttagelserne viser, at vendehalsene 
påbegyndte æglægningen omtrent 18 
dage efter ankomsten til yngleområdet. 
Rugningen varede 11-12 dage, og unger
nes ophold i reden 21-23 dage. Disse tal 
stemmer overens med de af Menzel 
(1968) refererede. 

OBSERVATIONSTEKNIK VED 
REDEHULLET 
Iagttagelserne over vendehalseparrets 
opførsel ved reden blev i 1964 gjort fra 
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28,0 28,0 27,0 26,0 23,5 

3/7 3/7 3/7 4-5/7 6/7 

et transportabelt sækkelærredsskjul, som 
fra den 2. juni hver dag blev anbragt 2 
meter nærmere, så det den 6. juni stod 
3 meter foran redehullet. 

Fra skjulet kunne både ungernes og 
forældrefuglenes stemmer høres ; og for
uden kassen og dens nærmeste omgivel
ser kunne et stort åbent parti mod øst 
overskues. Dette var hensigtsmæssigt, da 
næsten alle fourageringsflyvninger var 
orienteret i østlige eller nordøstlige ret
ninger (se fig. 3 og 8) .  Vendehalseparret 
kunne efter parlingsadfærd og æglæg
ning kønsbestemmes og skelnes på for
skelle i kindernes og ryggens tegning, 
hvilket betød, at fuglene hurtigt kunne 
identificeres såvel på vej ind i som ud af 
redekassen. 

I skjulet anvendtes notesbog, arm
båndsur og stopur. Fotografiapparat 
brugtes ikke i forbindelse med iagttagel
ser over den normale aktivitet, da spal
telukkerens støj af og til påvirkede fug
lenes adfærd. Ungerne blev vejet på en 
30 grams Pesola-vægt. 

Den 22. juni registreredes så mange 
enkeltheder vedrørende de voksne fug
les adfærd som praktisk muligt, idet der 
foruden de i tabel 2 nævnte punkter blev 
givet beskrivelser af karakteristiske de
taljer, afvigende adfærd, etc. Eventuelle 
tolkningshypoteser noteredes umiddel
bart efter iagttagelsen. Vejret var dagen 
igennem tørt og sohigt med svag vind. 

FØDESØGNING OG FODRING 
Efter overnatning hos de 7 unger starte
de 'i? sin fodringsaktivitet kl. 0450 - ca. 



Fig. l. Vendehals på vej ind i kasse med myrer 
og myrepupper. Averteringer gives i denne po
situr (P. H.-M. fot.). 

Wryneck go in g to feed nestli.ngs with pupae and 
adult ants. Advertisements are given hl this po
sition. 

80 minutter efter solopgang. Til sam
menligning hørtes grønspætte (Ficus vi
ridis) og stor flagspætte (Dendrocopos 
major) første gang henholdsvis 55 og 35 
minutter tidligere. 30 minutter efter <?, 
nemlig kl. 0520, begyndte o efter op
hold ude fodring af ungerne. Derimod 
indstillede parret samtidigt fodringerne 
kl. 1902, ca. 140 minutter før solned
gang. 

De samlede aktivitetsperioder var så
ledes 14 timer 12 minutter for <? og 13 
timer 42 minutter for o vedkommende, 
hvilket er henholdsvis 80 Ofo og 77 Ofo af 
den tid, solen samme dag var på himlen. 

Efter ungefodring og evt. efterfølgen
de ophold i kassen (se fig. 4) kunne ven-

Fig. 2. Vendehals på vej ud med ekskrement. 
Fuglen tøver meget sjældent ved reden, når 
den har ekskrement i næbbet (P. H.-M. fot.). 

'�'ryneck leaving the nest with an e�·crement in 
the bill. liesitating at the nest occurs very rare
ly in this situation. 

dehalsene forlade redehullet på tre for
skellige måder: l. direkte fra hullet med 
ekskrement i næbbet (omtales i næste 
kapitel), 2. direkte fra hullet uden eks
krement, og 3. via ophold på kassens låg 
uden ekskrement. 

I tilfælde 2 iagttoges varierende tøven 
før udflyvning, idet fuglene kunne for
lade redehullet efter blot 1-2 sekunders 
spejden i åbningen, mens de i andre til
fælde i en karakteristisk stilling kunne 
tøve med hovedet og det tværstribede 
forbryst ude af hullet i op til henholds
vis 60 sekunder (<? kl. 0954) og 80 se
kunder ( o kl. 1421). Den almindeligste 
(skønnede) opholdstid i hullet inden 
bortflyvning var 3-4 sekunder, hvorun-
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Tabel 2 
Oversigt over de væsentligste registrerede aktiviteter hos vendehal
separret, hvor magerne kunne skelnes fra både bug- og rygside. 
Punkterne l og l a, samt 2 blev noteret i samtlige tilfælde. 

S'Umey siwwing the most essential activities noticed. The wrynecks 
could individually be identified f-rom as well ttnderparts as u.ppe-r
parts. 

Noteringskategori 
Categary af note 

l 

a 

b 

c 

d 

e 

2 

a 

b 

c 

Tid noteret 
Ti.me noticed 

x 

x 

x 

x 

Aktivitet 
Actiuity 

Forlader redehul 
Leaving nest hole 
Ekskrement i næb 
Excrement in bill 
Tøver i hul 
Hesitating in hole 
Tøver på låg 
Resting an box 
Retning for bortflyvning 
Direction of foragi.ng flight 
Kastning af ekskrement 
Excrement dropped 
Tilbagevenden til redehul 
Ret·uming to nest hole 
Tilbageflyvningsretning 
Direction of retuming 
Antal averteringer 
Nttmber af aduertisements 
Adfærd over for mage 
Belwuiou.r towards mate 

Fig. 3. Placeringen af ven
dehalsekassen (A) i 1964. 
l: store løvtræer i tæt be
voksning; 2: tæt nåletræs
plantning; 3: åben opvækst 
af løvtræer; 4 :  græsplæne; 
5: grusvej. H angiver ob-
servationsskjulets placering, 
og B træet med den vand
rette gren, som særligt hyp
pigt anvendtes til næbtør
ring efter ekskrementtrans
port. Vinklerne og felterne 
genfindes på fig. 8. 

The situation of tlze nest 
box (A) af the wryneck in 
1964. 1: high decidtwus 
trees in dense gmwth; 2: 
dense coniferous gmwth; 
3: open vegetation of scat
tered, young deciduous 
trees; 4: la.wn; and 5: forest 
mad. H is the obseruation 
lwt and B the tree of 
which a lwrizontal bra.nch 
aften was used for bill 
cleaning. 



Tabel 3 
I skemaet angiver X, at der ikke er foretaget ægistreringer, mens O tilkendegiver, at obse1vation 
ikke har vist nogen aktivitet. I overskrifterne betyder a, at tallene omfatter samtlige iagttagelser, 
mens b vedrører henholdsvis fourageringstider umiddelbart efter ekskrementudbæring og fod
ringstider lige før ekskrementudbæring. var. eller v. står for variationen, der i de to første kolonner 
er variationer inden for hele timer, mens de øvrige viser variationen i alle tilfælde. gnsnt. eller g. 
angiver gennemsnittet af det totale antal. 

In the colu.mns X means, that no mgistrations have been made, while O indicates, that obsel'l)a
tions have not shown any activity. In the headings a means all observations, whereas b means the 
foraging periods after removal of excrements 11nd feeding periods befare removals respectively. 
var. or v. mean va1'ia.t-ion, and gnsnt. or g. indicate mean values. 
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Fig. 4. På kurveme over 
parrets fodringsaktivitet er 
tider ::::". 6 minutter afsat 
som t;:ekanter, mens tider 
mellem 6 og l minut er 
vist med streger. Det ses, at 
Q og o tilsammen dækker 
ungerne til kl. 0753, og at 
Q efter overnatningen har 
sit længste ophold ude ef
ter o afløsning om mor
genen, mens o længste 
ophold ude ligger umiddel
bart før dens overnatning 
i kassen følgende nat. Beg
ge fugles ophold i kassen 
mellem 1204 og 1220 skyld
tes uro forårsaget af spur
vehøg (Accipiter nisus). 
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der hyppigst iagttoges slikning af tunge
spidsen mod næbbets kanter, sandsyn
ligvis for at befri den klæbrige tunge for 
tiloversblevne sandskorn fra fødebollen. 
Variationer fra denne tøven i redehullet 
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On these curves concern
ing the feeding activity of 
the WTyneck pair, abscissa 
is time of day, whereas the 
ordinate shows time spent 
outside (ttpwa.rds) and time 
spent in nest box (down
wards). Notice that the 
nestlings are covered tmtil 
0753. Between 1204 and 
1220 both i.ndividuals were 
in the box, and this was 
ca.used by the distu.rbance 
of a sparrowhawk (Accipi
ter nisus). The langest stay 
outside of Q is just after 
brooding the nestUngs dur
ing the night, whereas the 
Iongest stay of o is befare 
his brooding the next night. 

iagttoges dels i form af senere klatring 
op på låg (l gang Q, 5 gange o ), dels i 
returnering til ungerne for at hente eks
krementer (l gang hver). Næst efter eks
krementudbæringen syntes denne type 
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Fig. 5. Sumkurve over parrets fodringsaktivitet 
pr. time i 16 timer. Det ses, at <J? fodring, som 
udgør 58 Ofo af det totale antal, kun i 4 timer er 
mindre end eller lig <3. Parrets fodringsaktivitet 
er tilsyneladende godt synkroniseret, idet rela
tiv stigning og fald i intensitet er fælles i 9 li
mer, og kun afviger lidt fra hinanden i de øv
rige (se også fig. 10). 

Cmves showing the feeding activity per hou·r. 
Abscissa: time of day. Ordinate: feedings per 
hou.r. The feerUng activity of the <J?, who ac
count for 58 Ofo of the total number, is only in 
4 hou:rs less or alike that of <3. The feeding ac
tivity of the pai·r seems to be well synchronized 
as the relative rise and deeline ·in rate ·is joint 
·in 9 hours and on.ly differs littie in rest of the 
time (see also fig. 10). 

af bortflyvning at afspejle den højeste 
motivering for fødesøgning. 

I tilfælde 3, hvor fuglene fra redehul
let kravlede op på kassens låg, var deres 
tøven på låget inden bortflyvning læn
gere end ved fraflyvning fra hullet. For 
<3 var blandt 15 registrerede tider 5 se
kunder minimum, 60 sekunder maksi
mum (kl. 1542 og 1652) og 27 sekunder 
gennemsnit. For <J? var blandt 17 tider 8 
sekunder minimum, 90 sekunder maksi
mum (kl. 1425) og 30 sekunder gennem
snit. Under ophold på låget var fuglene 
sjældent så agtpågivende som i redehul
let, idet de enten sad sammensunkne 
med svagt udstående fjerdragt, eller de 
sad og pudsede brystets eller ryggens 
fjer med næbbet. Variationer fra denne 
hvilen på låget iagttoges i form af senere 

tilbagevenden til reden, hvorfra <3 og <J? 
hver en gang fløj bort med et ekskre
ment, mens <3 en gang fløj tomhændet 
bort. 

Fødesøgningen, foregik overvejende 
mere end 60-70 meter fra reden, og nær
mest reden (c a. 20 meter) iagttoges <3 

fouragerende kl. 1859-1902. I løbet af 
dagen iagttoges en tendens til, at brak
jorder mod nord i højere grad blev fou
rageringsområde, da solen havde opvar
met jordoverfladen (se fig. 6) .  

I de intensive fodringsperioder (sml. 
fig. 5 og 4) konstateredes ofte, at vende
halsene efter længere tids fravær vendte 
tilbage med føde fra en anden retning, 
end den de var fløjet ud i. Herefter gik 
individets næste 2-4 fourageringsture i 
hurtig rækkefølge i samme retning, in
den der atter fulgte en længere pause, 
før hjemkomsten evt. igen skete fra en 
ny retning etc. Et sådant fouragerings
mønster afspejler sandsynligvis, at ven
dehalsene dagligt må lede for at finde 
de enkelte, tilgængelige myresamfund, 
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Fig. 6. På grund af omgivende høj trævækst lå 
områderne nord for redestedet i skygge først og 
sidst på dagen; og det er karaktelistisk, at 79 Ofo 
af alle registrerede fourageringsflyvninger mod 
nord ligger efter kl. 12. Fourageringsintensite
ten i denne sektor aftager tydeligt med falden
de solhøjde efter kl. 15. 

Abscissa: Time of day. Ordinate: Ofo of feedi.ng 
flights towards north in Ofo of all flights ·in the 
hou.r concemed. The areas north of the nest 
box were surrounded by high t·rees, and -it is 
characteristic, that 79 Ofo of all feeding flights 
in this sector took place after m:idday, when t.he 
sun had been in the highest position. 
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og at de ofte er i stand til at hente føde 
flere gange efter hinanden i samme my
retue eller gangsystem. 

Tilbageflyvningen til redehullet for
mede sig forbløffende ensartet; og det 
samme gjaldt det normale fodringsop
hold hos ungerne i kassen (se fig. 4 og 
tabelS) .  

Da der aldrig blev iagttaget nogen 
mellemlanding, er det mit indh·yk, at 
vendehalsene fra fourageringsstederne 
fløj i et stræk til reden, hvor de hver 
gang slog ned umiddelbart under ind
gangshullet (se fig. 1 ). Her tøvede de 
1-2 sekunder, sjældent længere, og i 
denne korte pause urlstødtes som regel 
nogle få lavmælte >>gæht-gæht«, såkald
te averteringer (se fig. 9),  inden de 
krøb ind og forsvandt ned i redekamme
ret I samme øjeblik vendehalsen slog 
ned på kassen, begyndte ungerne at 
tigge, og tigningen blev senere fm·stær
ket af forældrefuglens formørkning af 
redehullet. Averteringslydene, som op
rindeligt frembringes i en mere langva
rig serie og bruges til at kalde den ru
gende mage ud af redekammeret, syn
tes derimod ikke specielt at aktivere un
gerne, og det er muligt, at de i ungepe
rioden skal opfattes som en reminiscens 
fra rugetiden, måske endnu af nogen be
tydning for magernes indbyrdes kontakt 
(se p. 10) .  

EKSKREMENTUDBÆRING 
N år vendehalsene forlod redehullet med 
ekskrementer, var deres adfærd under
kastet ringe variation. Fuglen tøvede 
som regel opmærksomt i redehullet i 1-3 
sekunder, inden den i sædvanlig højde 
3-6 meter over jorden fløj mod fourage
ringsområdet med ekskrementet, hyllet i 
den velkendte hinde, i næbbet (se fig. 2) .  
Ekskrementerne blev aldrig kastet nær
mere reden end 20 meter. Derimod blev 
de altid smidt, før vendehalsene nåede 
læbæltet, der stod mere end 55 meter 
mod øst (se fig. 3) .  Når særligt mange 
ekskrementer blev kastet i feltet III c 
(fig. 8),  skyldes det muligvis, at fuglene 
havde aversion mod at passere gennem 
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Fig. 7. Ekskrementudbæringens fordeling i lo
bet af dagen og i forhold til den summerede 
fodringskurve. Der ses en tendens til, at udbæ
ringen afspejler en fordøjelsestid på 3-4 timer, 
og at hvert ekskrement modsvarer ca. 3 fodrin
ger. Bemærk de 10 ekskrementer hidrørende fra 
forrige dags fod1·ing, der udbæres inden dagens 
fodring egentlig begynder. <j! andel udgør 62 Ofo 
af det totale antal. 

The removed excrements distributed on. how·s 
and seen in 1·elation to the feeding cur-ve. Ab
scissa: time of day. Ordinate: Excrements per 
hou1·. The mte of removi.ng suggests a digest·ion 
period of 3-4 hotu·s and that one excrement cor
responds to appr. three feedings. Notice the 10 
excrements from the feeding of the day befare 
that are removed befare real feecling begi.ns. 
The share of <j! -is 62 Ofo of total mnnber. 

tæt h·ævækst med ekskrement i næbbet. 
Forholdet blev særlig tydeligt illustreret 
ved, at der blev h·ansporteret langt fær
re ekskrementer ad rute I end ad de åb
ne ruter (sml. fig. 8 og 3) .  Det er lige
ledes et interessant træk, at særdeles 
mange ekskrementer blev kastet i felt II 
b.  Dette område opfyldte tilsyneladende 
betingelsen for opretholdelse af en vis 
minimumsafstand mellem rede og eks
krementnedkastning, foruden at der i 
nærheden var en gren (i træet B, fig. 3), 
som var egnet til næbtørring efter udbæ
ring. Præferensen for at kaste ekskre
menter her ytrede sig meget åbenlyst 
ved, at fuglene ofte fløj frem i en bue, 
hvor de kastede ekskrementet i toppunk-
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tet, inden de fløj adskillige meter skråt 
tilbage og opad for at tørre næb på den 
egnede, vandrette gren. Herfra kunne 
de så efter nogle sekunders tøven flyve 
videre i enten østlig eller nordlig ret
ning. Lignende næbtørring efter ekskre
menttransport iagttoges flere gange i de 
fjerntstående træer i læbæltet mod øst. 

Det er værd at bemærke, at ekskre
mentudbæringen ikke fulgte samme ryt
me som fodringen (sml. fig. 5 og 7) .  Sær
ligt påfaldende er det først på dagen, 
hvor � startede med at udbære 3 ekskre
menter i de 10 minutter inden kl. 05, og 
hvor der indtil kl. 07 fjernes i alt 10 eks
krementer mod kun 15 tilførte fodringer 
(tabel 3) .  Disse tidlige ekskrementer 
modsvarer utvivlsomt de sidste timers 
fodring den foregående dag; og det for
hold, at de ikke alle transporteres ud i 
starten, men successivt over godt to ti
mer, antyder, at ungerne enten tilbringer 
natten med nedsat stofskifte eller også 
er i stand til i endetarmen at opmagasi
nere nattens ekskrementer i flere timer. 
Ekskrementudbæringen i løbet af dagen 
synes i øvrigt at afspejle en 3-4 timers 
fordøjelsesperiode (se fig. 7). 

Den 23 . juni, hvor ekskrementerne i 
gennemsnit vejede l gram, indsamledes 
5 stykker, som mag. scient Mogens Cis
sel Nielsen takkes for at have bestemt 
indholdet af. De 5 ekskrementer viste 

n = 172 

Fig. 8. Fordeling af 7l Ofo 
af alle ekskrementer (E) i 
terrænet foran redekassen 
(se fig. 3) og i relation til 
de retningsbestemte 82 °/o 
af fourageringsflyvningerne 
(F). Det store antal ekskre
menter kastet i felt II b og 
III c kan utvivlsomt sættes i 
forbindelse med henholds
vis tilstedeværelsen af en 
egnet gren til næbtørring 
(B på fig. 3), og en mod
vilje mod at transportere 
ekskrementer gennem tætte 
træbevoksninger. Det sidste 
afspejles også i det lave an
tal ekskrementer transpor-
teret ad flyverute I (sml. 
fig. 3). Ingen ekskrementer 
blev kastet nærmere reden 
end 20 meter. 

Distribution af 71 °/o of all d-ropped exc-rements 
(E) in relation to 82 Ofo of all foraging flights 
(F) (see also fig. 3). The high 1Wmber of e�·cre
ments in II b and III c ·is prahably due to the 
presence of a suitable branch (B in fig. 3) and 
an aversion agaimt flying through deme tree 
growth with excrements respect-i.vely. The last 
aversion is p-robably also due to the very few 
excrements d-ropped o n -ro u te I ( compare to 
fig. 3). 

sig i alt at indeholde 147 arbejdermyrer, 
sandsynligvis alle F onnica fusca, mens 
97 andre arbejdere tilhørte slægten Myr-
1nica, og ca. 200 puppehylstre ikke kun
ne bestemmes til hverken slægt eller art. 
Bestemmelsen kunne foretages på my
rernes kitiniserede hoveder, som ube
skadigede passerer gennem vendehal
sens fordøjelseskanal. 

Hvis ovennævnte prøve var repræsen
tativ, og hvis vendehalsene kun h·anspor
terer et ekskrement ad gangen, ville det 
betyde, at de 7 unger på deres 1 1 .-12. 
levedag fik tilført ca. 3000 myrepupper 
og 3-4000 arbejdere. Tallene ligger i un
derkanten af de af Steinfatt (1941) op
givne. 

LYDYTRINGER OG SYNKRONISE
RING AF PARRETS AKTIVITET 
Ungerne hørtes næsten uden undtagel
ser tigge umiddelbart før hver fodring, 
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men desuden høres fra 0530-tiden og 
frem til kl. 0850 en vedvarende, svag 
tiggen eller »guit-guit-guit«-kvidren. 
Resten af dagen var ungerne overvejen
de tavse mellem fodringerne, idet der 
med 10-15 minutters mellemrum hørtes 
svage ytringer, sandsynligvis forårsaget 
af skærmydsler ungerne imellem. Kl. 
1730 var ungerne så rolige, at de ikke 
engang tiggede, da o tavs slog ned på 
kassen. Den var tilsyneladende forvirret 
heraf og gik først ind, da dens bevægel
se udenfor bevirkede, at ungerne be
gyndte at tigge svagt. 

I løbet af dagen mødte vendehalse
parret hinanden ved reden 34 gange; 
men det vil her føre for vidt nærmere at 
beskrive de forskellige typer af situatio
ner, som opstod i den forbindelse. Det 
var imidlertid tydeligt, at magens til
synekomst virkede aktiverende på fug
len ved reden, idet denne næsten altid 
skyndte sig bort fra kassen. N år en af 
fuglene anede, at den anden var i reden, 
anvendtes averteringslyden »gæht« (se 
fig. 9) altid før indgang og oftest med 
det resultat, at magen tavs dukkede op 
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Fig. 9. Histogram over hyppigheden af antal 
lydytringer udstødt pr. avertering af o og S! 
(se fig. 10). 

F-requency of the nu.mber of cal/s u ttered per 
oisit at the nest by o and S! (see also fig. 10). 

lO 

og fløj bort, inden den ankommende 
fugl gik ind. Mødte vendehalsene hinan
den i det fri ved reden hørtes kun 2 
gange averteringsstemmen, hvorimod 
den kommende fugl de andre 4 gange af 
den fraflyvende blev hilst med et hur
tigt »bi-bi-bi« ikke ulig vendehalsens 
sangstemme. Det er bemærkelsesvær
digt, at fuglene gik fuldstændig tavse 
ind i kassen efter hinanden i de to tilfæl
de, hvor de samtidigt kom til redehullet 
og således begge sikkert vidste, at de 
var i følgeskab med magen. 

Kun {m gang, nemlig kl. 1628, hørtes 
en kort serie på 5 ytringer af vendehal
sens sædvanlige territadehævdende sang 
fra læbæltet mod øst. 

I betragtning af at parret tilsyneladen
de sjældent fouragerede de samme ste
der, idet fuglene kun 5 gange blev set 
følge hinanden til fourageringsområdet, 
er det påfaldende, at de alligevel var i 
stand til at fodre med næsten samme, 
relative frekvens (se fig. 5 og 10) .  Anta
geligt skyldes denne ret gode synkroni
sering af fodringsaktiviteten dels en 
modtagelighed hos begge fugle for un
gernes tiggen, dels en indbyrdes aktive
ring gennem visuel og akustisk kontakt 
under fodringerne. 

ADFÆRD OVERFOR PRÆDATORER 
Ved et tilfælde lykkedes det at få et ind
blik i, hvordan vendehalsene reagerede, 
når en rovfugl var i nærheden af reden. 
S! var kl. 1203 på vej ud med ekskrement 
i næbbet, da en solsort (Turdus merula) 
pludselig med sin fine piben advarede 
om, at en spurvehøg ( Accipiter nisus) 
havde slået sig ned i et træ i nærheden. 
S! reagerede på denne interspecifikke ad
varselslyd ved at trække sig lidt tilbage i 
redehullet, hvor den sad med udragende 
hoved og fm·bryst, da o med et uventet 
slog ned med føde. Denne overraskelse 
medførte, at den anspændte S! lynhurtigt 
lod sig falde tilbage i redekammeret, 
hurtigt fulgt af o. 4 minutter efter kom
mer S! atter frem i redehullet, stadig med 
det i forskrækkelsen halvt slugte ekskre-
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Fig. 10. Sammenligning mellem parrets fodringsintensitet og det gennemsnitlige antal averteringer 
pr. fodring i hver time. Ytringer mellem 11 og 12 er ikke registreret. Det er bemærkelsesværdigt, at 
begge fugle starter dagen med lydytringer over middel og slutter med ytringer under middel. 
Højere foddugsintensitet synes især for 6 vedkommende at kunne medføre flere ytringer pr. 
besøg. Det lave antal yb·inger mellem 12 og 13 skyldes muligvis eftervirkninger af spurvehøgens 
besøg (se fig. 4). 

Comparison between the feeding intensity af the pair (above) and the average number af adver
tisements per feeding in every hour (below). It is remarkable, that both individtwls start the day 
with tttterings above the mean vahte and both show small values at the end of the day. Higher 
feeding intensity seems especially in the case of 6 to coincide with more calls. The very few calls 
between 12 and 13 may be caused by the presence af the sparrowhawk (see fig. 4). 

ment i mundvigen. Efter nogle minutter 
sluges det med et par efterfølgende syn
kebevægelser. Alligevel ryster fuglen 
næbbet og ser ud til at være ilde tilpas, 
også da den lidt senere blinker med øj
nene og slikker sig om næbbet. Kl. 1215 
ligger <;! endnu halvt ude af hullet med 
opadbøjet hoved og unormalt strittende 
halsfjer - en slags camouflagestilling? -
Kl. 1218 gaber den et par gange og gør 
synkebevægelser, og først kl. 1220 flyver 
parret igen ud på fouragering. 

Efter denne episode er det mere for
ståeligt, hvorfor vendehalsen i sammen
ligning med andre hulerugere og her
under også andre spætter (Picidae) i så 
lange tidsrum opholder sig i redehullet 

og dets nærhed. En sådan adfærd ville 
normalt være til fare for såvel kuldet som 
den voksne fugl, men vendehalsens ca
mouflagetegnede dragt tjener i det fri 
som en god beskyttelse mod prædatorer, 
hvortil kommer at fuglen også, når den 
har trukket sig tilbage til redekammeret, 
vil være ret godt garderet mod evt. ind
trængende fjender, idet dens artsspeci
fikke skræmmeadfærd (Lucanus 1925) 
på forbløffende måde i halvmørket illu
derer en skræmt, aggressiv slange. Stør
re undersøgelser over rovfugles og uglers 
byttedyr (Uttendorfer 1952, Kramer 
1955) bekræfter, at forbavsende få ven
dehalse falder som bytte for disse præ
datorer. 
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SUMMARY 
One day in the nestling period of the V?ryneck 
(Jynx torqu.illa) 

The present paper fmms part of a study on 
the breeding biology of the Wryneck (Jynx tor
quilla) made in Thy, Northwest Jutland (57°03' 
N, 08°39' E) where a pair of this species was 
stuelied in 1964 and 1965. This paper deals 
witl1 the more extensive studies in 1964 when 
primarily a brood of 7 nestlings was observed 
continuously during a day, when they were 
about 10-ll days old. 

After the introduetion a chapter is mention
ing the most important literature. Next a survey 
on the observations during the breeding cycle 
is given. Egg laying started appr. 18 days after 
the arrival to the breeding area, incubation 
Iasted ll-12 days, and the nestling period 21-
23 days (table l) . The fourtl1 chapter deals with 
observation technique. An observation hide 
placed 3 meters from the nestbox was used 
(see fig. 3) and at least the points mentianed in 
table 2 were normally described. 

The next two chapters concern feeding of 
nestlings and transport of excrements respec
tively. The feeding activity of the fernaJe star
ted at 0450, while the male started at 0520. 
Both stopped their activity at 1902, which 
means activity pe1iods of 80 °/o and 77 °/o re
spectively of the tin1e, when the sun was up. 
The va1-ying frequencies and the directions Llf 
the foraging and sanitary flights will be seen 
in fig. 4, 5, 6, 7 and 8. 

The next chapter deals with vocal behaviour 
in relation to the feeding behaviour (see fig. 9 
and 10); and at last it is deseribed how the 
pair of the Wryneck reacted, when a male 
Sparrowhawk ( Accipiter nisrrs) appeared near 
the nest box. This observation showed, that the 
Wryneck at moderate danger appaæntly be
lieves in its ct-yptic colouration, and only seeks 
shelter in the nest hole, when higbly scared. 

Boganmeldelse 

John Webster: Intmduction to fu.ngi. 424 sider. 
242 figurer. Pris : sh 60. Cambridge University 
Press 1970. 

»lntroduction to fungi<< er en lærebog i my
kologi, og den er skrevet ud fra forfatterens 
overbevisning om, at den bedste måde at un
dervise i biologi på - ikke blot når det gælder 
svampe - er at benytte levende materiale, og 
han anvender da også overalt, hvor det er mu
ligt, almindelige arter til illustration af de prin
cipper, han gennemgår. Teksten er disponeret 
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taxonomisk, og der benyttes det system, der et 
foreslået af G. C. Aimsworth i 1966. Udover at 
behandle morfologi og systematik lægger for
fatteren vægt på at belyse økologiske og fysio
logiske forhold, ligesom også de forskellige 
svampegruppers økonomiske betydning omtales. 
Bogen er rigt illustreret med fint udførte teg
ninger og gode fotografier, meget smukt repro
duceret i offset. En fyldig litteraturliste gør det 
muligt for læseren at finde frem til de origi
nale af11andlinger, ·teksten bygger på. Et godt 
index mangler selvfølgelig heller ikke. E. N. 



Vårfluen Oxyethira frici (Klapalek 1890), 
ny for Danmark (Trichoptera) 

Af Bent Magensen 
Meddelelser fra Naturhistorisk Museum, Århus 

With an English Summary 

Under bearbejdelsen af et betydeligt 
materiale af Trichoptera, larver og ima
gines, fra Skern Å systemet, et >>bipro
dukt« af Carlo F. Jensens indsamlinger 
af Plecoptera (Jensen 1951) og Epheme
roptera (Jensen 1956) i årene 1940-64, 
har jeg fundet en Oxyethira-art, som ik
ke tidligere er publiceret som fundet i 
Danmark. 

Slægten Oxyethira hører til familien 
Hydroptilidae, hvis repræsentanter ind
befatter de mindste arter indenfor den 
relativt store gruppe af ferskvandsinsek
ter, Trichoptera. 

I Danmark er hidtil fundet to arter af 
Oxyethira, nemlig O. costalis (Curt.) og 
O. sagittifera (Ris) (Esben-Petersen 
1916); men det var sandsynligt, at også 
O. frici skulle forekomme her i landet, 
da arten er kendt fra England, Norge, 
Tyskland og Sverige. 

Ved gennemgang af Trichoptersamlin
gen på Zoologisk Museum, Københavns 
Universitet, har jeg fundet en Oxyethira
art, som dr. phil. Anker Nielsen har ta
get i Himmerland og bestemt til O. f1·ici, 
men fundet har hidtil ikke været publi
ceret. 

I Carlo F. Jensens materiale forekom
mer l <3 og l � af O. frici, og det var så 
heldigt, at jeg med sikkerhed kunne arts
bestemme hunnen, da parret under be
stemmelsen endnu befandt sig in copula. 

Med hensyn til det store larvemate
riale af Oxyethira, indsamlet i Skern Å 
systemet, er jeg ikke i stand til på nu
værende tidspunkt at udspecificere de 
forskellige arter. Larven af O. frici er be
skrevet (Silfvenius 1904, Ulmer 1906), 
men ikke tilstrækkelig detailleret, så den 
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med sikkerhed kan skelnes fra andre 
Oxyethira-arter (Hickin 1967). 

Eksemplarerne fra Skern Å er indsam
let ved vegetationsketsining langs åbred
den, men desværre er lokaliteten siden 
ændret ved regulering af åen. 

Oxyethira frici imago blev første gang 
beshevet af Klapalek 1890. Hannen be
stemmes og skelnes fra de øvrige Oxye
thira-arter på genitalorganets morfologi. 

Apikalranden af 8. abdominaltergit, 
som er bredt afrundet, er mediant b·uk
ket ud i to små spidser (fig. 1). Sidedelen 
af 8. abdominalsegment (9. segment iflg. 
Ulmer 1929) bærer apikalt 4 sorte, kraf
tige torne. Disse torne er længere og 
slankere end de tilsvarende hos den nær
stående art, O. falcata (Mort.) ,  som fin
des i England og Tyskland. Antallet af 
torne kan iflg. Klapalek og Morton vari
ere (Klapalek: 2 torne på højre, 3 torne 
på venstre sidedel; Morton: 3 torne på 
højre, 4 torne på vensb·e sidedel) .  8. 
abdominalsternit er dybt og bredt ind
skåret. Det 9. segment er betydelig min-

A 
B 

Fig. l. Oxyethim frici (Klap.) . A. bagkropsspids, 
ventralt. B. penis forstørret. 
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dre end 8. segment og 9. abdominalster
nit er apikalt delt i 2 grene (Processer). 
Betragtes disse lateralt, viser de sig som 
en lille opadvendt krog. Penis er apikalt 
udvidet og besidder indenfor denne ud
videlse en lille tand (fig. l B) .  

Forvingens længde er 2,4 mm. 
Materiale: 
Poulsh·up Sø, Himmerland. Juli 1951 .  l 

o (ZM). A. Nielsen leg. 
Skem Å, broeme, Tarm Kær. 24. juli 

1952. l o , l <i?. (NM) J ens en leg. 

SUMMARY 
Oxyethira f1·ici (Klap.) new for Denmark. (Cad
dis-fly, T1·ichoptera). 
This caddis fly, of which there was no previous 
record from Denmark, has been found in two 
localities, viz. in West Jutland, l o and l <j? in 
the lower reacl1es of the Skem River, and in 
East Jutland, l o in Poulstrup Lake, Himmer
land. 

Biblioteksnyt 

EDB - Litteraturovervågning 
Biological Abstracts Previews nu tilgængelig 
i Danmark 

Danske forskere har i de sidste år haft mulighed 
for EDB-baseret litteraturovervågning af deres 
interesseområder inden for fag som kemi og 
medicin. Dette hjælpemieldel tilbydes nu også 
alle danske forskere med arbejdsområde inden
for biologien, idet Biosdences Info1mation Ser
vice of BiologicaJ Abstracts (BIOSIS) i Phila
clelfia, USA, fra 1969 publicerer al den infor
mation, der bliver trykt i BiologicaJ Abstracts og 
Bio Research Index, på magnetbånd (BA-Pre
views). Disse magnetbånd kan anvendes til >>in
formation retrieval<< og giver med undtagelse af 
selve abstractet samme oplysning som de trykte 
udgaver, men 1-2 mdr. hurtigere. 

Systemet, der giver mulighed for behandling 
af individuelle spørgsmål, søgeprofiler, blev ta
get i anvendelse på Biomeclical Documentation 
Center ved Karolinska Institutet i Stockholm i 
1969, og bliver nu efter et års prøvekørsel gjort 
tilgængeligt også for elanske biologer: UB2's do
kumentationsafcleling og Biomedical Documen-
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tation Center i Stockholm har indledt et sam
arbejde, hvorefter danske spørgsmål, for·mule
rede af en fagspecialist på UB2, bliver sendt til 
Stockholm. Herfra vil der så 2 gange om måne
den komme en litteraturliste med i forhold til 
den enkelte søgeprofil relevante referencer. 

Takket være en bevilling fra Statens natur
videnskabelige Forskningsråd vil søgninger fo
reløbig være gratis for den enkelte bruger. 

En brochure med en nærmere beskrivelse af 
systemet vil senere blive udsendt til institutter, 
laboratorier og videnskabelige biblioteker. In
teresserede kan dog allerede nu tage systemet 
i anvendelse, og nærmere oplysning kan fås 
ved henvendelse til: 

Dokumentationsafdelingen 
(att. Forskningsbibliotekar, cand. scient. 

Ulla Retlev) 

Universitetsbibliotekets 2. afdeling 
Nørre Alle 49 
2200 København N. 
Tlf. 39 65 23 lokal 271 (att. Ulla Retlev) 
Telex - 5097 UBSCIENCE KH. 



Fund af rede af pungmejse (Remiz pendulinus L.) ved Århus 

Af Kjeld Hansen 
(Kongsgårdsvej 22, 8260 Viby J.) 

På en botanisk ekskursion til Lillering 
skov og Taastrup mose 14 km vest for 
Århus blev der d. 28. november 1970 
fundet en rede af pungmejse (Remiz 
pen.dulinus pendulinus L.) .  

Reden var anbragt i ca.  3112 meters 
højde i en 12-15 meter høj bøg. Rede
træet stod i et skovbryn vendende mod 
syd ud mod Taastrup mose; de nærme
ste omgivelser rummede bevoksning 
med bl. a. pil, birk, tagrør, dunhammer, 
etc. Fugtig bund med forskellige star
og græsarter. 

Selve reden (se ill . ) ,  som havde form 
af en skål med hank, var hovedsageligt 
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bygget af frøuld fra dunhammer (især 
selve »skålen<< ) ,  mens visne græsblade 
var brugt til »hanken«. En enkelt fjer var 
vævet ind i skålen; dog ikke som foring, 
da en sådan ikke fandtes . 

Redens form afveg i høj grad fra den 
typiske, som er kuglerund og helt lukket 
med et indgangsrør i den ene side. Dette 
tyder på, at den er blevet bygget af en 
enlig han og kun brugt som soveplads; 
det vides nemlig, at hannen standser 
byggeriet på reden, når den har det 
ovenfornævnte udseende, hvis der ikke 
indfinder sig en hun i området. (Salo
monsen, 1966, s. 112-113).  

Fig. l .  Pungmejserede fra Tåstrup 
mose. 28.11.1970. 
Leif Schack-Nielsen fot. 
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Anbringelsen af reden i bøg er usæd
vanlig. Af 9 danske redefund fra 1964-
1967 blev de 8 fundet i birk og l i pil. 
Artens foretrukne redetræ i Polen og 
Tyskland, hvor den yngler regelmæssigt, 
er pil. Som ovenfor nævnt fandtes der 
både birk og pil i redens umiddelbare 
nærhed, men uvist af hvilken grund er 
valget altså faldet på bøg. 

Arten blev første gang registreret i 
Danmark i 1964, og siden da foreligger 
der 10 redefund, bl. a. 2 fund fra en an
den mose ved Århus i 1970 (pers. medd. 
Jørgen Laursen, Århus) .  Ovennævnte 
fund er altså det elvte i Danmark og 
det tredie i Jylland. De øvrige fund for
deler sig med 3 fund fra Bornholm og 5 
fra Sjælland. 

Det må antages, at arten vil fortsætte 

Boganmeldelser 

Hubert Fechter: Manteltiere, Schiidellose, 
Rundmiiuler. Sammiung Giischen 5448. 206 si
der. 98 illustrationer. Pris Dlvl 9,80. W. de 
Gruyter & Co. Berlin 1971. 

Dette bind af >>Das Tierreich« i det bekendte 
»Sammlung Gtischen« behandler de laveste 
grupper indenfor chordaterne: sækdyr, trævle
munde og rundmunde, mens de egentlige hvir
veldyr er fordelt over en række selvstændige 
bind. For hver enkelt gruppe omtales ydre 
kendetegn, hud, skelet, muskulatur, nervesy
stem, sanseorganer stofskifteorganer og kønsor
ganer, forplantning og udvikling. Der sluttes af 
med en kortfattet oversigt over gruppens sy
stematik og med en omtale af enkelte arter. Som 
seriens andre bind er også dette velskrevet og 
forsynet med gode illustrationer. Det er i det 
nye format (12 X 18 cm), der bedre end det 
gamle (10,5 X 15 cm) lader figurerne fremtræde 
i en størrelse, der gør dem lette at tyde. De 
omtalte dyr er ikke populære i den forstand, at 
folk samler på dem. Men mange af dem er dog 
så almindelige (søpunge f. eks.) eller af så stor 
evolutionshistorisk betydning (lancetfisken), at 
et bedre kendskab til deres bygning kan være 
af interesse. Dertil egner H. Fechters bog sig 
fortrinligt. E. N. 

Sigw·d Rosendahl: Fuglene i haven. 52 sider. 
125 illustrationer Pris kr. 9,50. Dansk Ornitho
logisk Central. Borris 1971. 
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sin fremmarch i de  kommende år, på 
grund af den bestandsforøgelse, der er 
sket i de østeuropæiske bestande i h·es
serne, og som skyldes klimatiske forhold. 
Derfor bør alle ornithologer og andre 
interesserede, som besøger større eller 
mindre moseområder, holde udkik efter 
arten. Den vil ganske givet vise sig igen 
i de kommende år. 

LITTERATUR 

Dyck, J., Ramsøe Jacobsen, J., Kramshøj, E., 
Rabøl, J. , 1970 : Rapport fra sjældenhedsud
valget med oversigt over godkendte fore
komster 1965-69. - D. O. F. T. 64. 

Salomonsen, F., 1966 : Pungmejse Danmark 
1965. - D. O. F. T. 60. 

Salomonsen, F., 1969 : Pungmejse Danmark 
1966 og 1967. - D. O. F. T. 60. 

Med undertitlen »En vejledning i fuglepleje« 
har Sigurd Rosendahl udsendt denne lille bog, 
der søger at give svar på de mange spørgsmål, 
en haveejer stiller sig selv vedrørende havens 
fugle. I de to første kapitler, »Ynglefugle« og 
» Vinterfugle«, beskrives de arter, man kan 
træffe i haven. De få, men præcise oplysninger 
med ledsagende tegning af hver art er vel ikke 
nok til, at man med sikkerhed kan identificere 
arten, men de er en god hjælp i forbindelse 
med en af de almindelige bøger med farvebille
der. Resten af bogen, ca. 30 sider, handler om 
forskellige sider af fugleplejen: plantning af træ
er og buske af speciel betydning for fuglene, 
fodring i vintertiden, opsætning af redekasser ug 
anbringelse af bade- og drikkekar. Der gøres 
endelig opmærksom på fuglenes fjender, og 
hvilke beskyttelsesforanstaltninger man kan 
iværksætte mod disse. Det afsluttende kapitel 
hedder »Fugle som hobby«, og heri forsøger 
forfatteren at lokke læseren til endnu mere ak
tivt at studere fugle - også udenfor haven, med 
andre ord at gøre ham til ornitolog. Illustratio
nerne, tegninger og fotografier, er dels forfatte
rens egne, og dels bidrager Leif Ragn-Jensen 
og Peter Skovgaard med tekstillustrationer, 
mens J. P. Bang har tegnet omslag og titelvig
net Bogen kan bl. a. fås ved at indbetale kr. 
9,50 på postkonto 9986, Danske Fugle, 6931 
Borris. 

E. N. 



Bidrag til biologien hos fimreormen Polycelis tenuis 
(Ijima) (Turbellaria -Tricladida) 

Af Johs. Bengtsson 
(Skivum, 9240 Nibe) 

With an English Summary 

INDLEDNING 
Under indsamlinger i anden sammen
hæng i afløbet fra en stor helokren 
(sumpkilde) ved Vegger i Himmerland 
(56°53'27" N - 9°33'30" E) (nærmere 
beskrivelse se Bengtsson 1969 pag. 83-
84) er der ca. en gang hver måned ha 
marts 1969 til april 1970 frasorteret det 
indsamlede materiale de eksemplarer af 
Polyc.elis temtis (Ijima) (379 individer) 
og dens kokoner (13 eks .) , som fandtes 
deri. Indsamlingerne er ikke standardi
serede, hvorfor prøvernes individtal ikke 
umiddelbart kan sammenlignes. Dyrenes 
længde er målt, mens de krøb udstrakt i 
et tyndt vandlag over millimeterpapir 
mellem to glasplader. Dyrene er derefter 
sat ud igen. For hver prøve er målinger
ne samlet i mm-klasser, hvorved eksem
pelvis skal forstås, at dyr, der er større 
end 7 mm, men mindre end 8 mm, falder 
i klassen fra 7 til 8 mm. Hver klasses 
procentiske andel af hele prøven er vist 
grafisk i fig. l. Desuden er noteret nogle 
iagttagelser over formering, føde og re
aktioner på strømmen. 

RESULTATER 
Populationens fordeling på størrelses
klasser svinger en del i årets løb (se fig. 
l) .  Om foråret, marts til primo april, ud
gøres største delen af populationen af 
store individer over 8 mm. Iflg. Reynold
son 1960 pag. 133 er individer over 7,5 
mm kønsmodne (adulte) .  De store indi
viders relative andel formindskes i løbet 
af april og begyndelsen af maj. Der er 
ingen mærkbar reduktion af antallet. I 
samme tidsrum kommer der så mange 
små individer, at disse nu udgør hoved
parten af populationen. Fra omkring 
midten af maj tiltager de store individers 
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relative antal igen, mens der bliver rela
tivt færre små individer. Fra dette tids
punkt består fra ca. 50 Ofo til ca. 75 Ofo af 
populationen af store individer, og den
ne sammensætning af populationen bi
beholdes stort set uændret til næste 
forår. 

Fra slutningen af marts til slutningen 
af maj er der fundet 7 kokoner. I juni og 
juli er der ikke fundet kokoner. I august 
er der fundet 5 kokoner og i oktober l .  
U d fra antallet af kokoner e r  det svært 
at udtale sig om hovedyngleperioden, 
men det store antal små individer i april
maj tyder på, at den ligger om foråret. 
Dette stemmer også med Reynoldsons 
iagttagelser (Reynoldson 1960, pag. l29). 
Polycelis tenu.is er set fouragerende flere 
gange, hver gang på Gammarus pulex. 
Disse var enten døde og i begyndende 
opløsning eller meget svage. Om dette 
skyldtes angrebet er ikke klart. Under
tiden fouragerede flere Polycelis tenu.is 
på samme individ. Det er ikke iagttaget, 
at Polycelis temtis selv har været udsat 
for predatorer. 

I tidsrummene 23 .11 .-24 . 11 .69 og 21 .  
12.-28.12 .69 blev der indsamlet prøver 
af den organiske drift ved at lade ca. 
1/20 af bækkens vand (ca. 1 ,5 l/sek . )  
løbe gennem et plasticrør ned gennem 
en si forsynet med finmasket h·ådvæv, 
som tilbageholdt materiale transporteret 
af vandet. De Polycelis tenttis, der kom 
i sigten, var på grund af vandpresset 
meget ødelagte, hvorfor hverken deres 
antal eller længde blev målt. Skønsmæs
sigt var arten til stede i prøverne med et 
antal på omkring 100 pr. døgn. I de 
samme tidsrum blev der på bunden af 
bækken udlagt 4 klare plasticrør, 25 cm 
lange og 3,5 cm i diameter. Rørene var 
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Fig. l. Procentisk fordeling på størrelsesklasserne i de enkelte prøver af Polycelis tenu.is (Ijima). 
Tallene inden i histogrammerne viser prøvens størrelse. Tegnet O viser, at der er fundet kokoner 
i prøven. 

Distribution an length-classes (percent) -in the single samples of Polycelis te1wis (Iiima). The fi
gttres ·inside the h-istograms show the nmnber of specimens collected. The sign O shows, that co
coons m·e present ·in the sa·mple. 

forsynet med fintmasket net for den en
de, der vendte mod sh·ømmen, så de fan
gede dyr, der bevægede sig mod strøm
men. Polycelis tenu.is var repræsenteret i 
disse prøver med ialt 6 individer fordelt 
på størrelserne 3-6 mm. Det lille antal 
kan ikke give anledning til konklusioner 
om, hvorvidt arten kan kompensere for 
driften ved aktiv opvandring. 

DISKUSSION 
Reynoldson (1960, pag. 131 ff) finder, at 
i den af ham undersøgte population af 
Polycelis tenu.is i England varierer for
delingen på størrelsesklasser, så der om 
foråret marts-april er flest store individer 
over 7,5 mm og færrest små. I juni skif
ter forholdet til flest små og færrest store 
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individer. Juli til august og længere frem 
aftager de små individer i antal, mens 
de store tiltager, så der næste forår igen 
er flest store og færrest små. Nærværen
de resultater afviger herfra især i mid
sommer, efterår og vinter. Reynoldson 
(1960, pag. 133) finder, at andelen af in
divider over 7,5 mm (kønsmodne) i hele 
populationen ikke overstiger 43 °/o. Nær
værende resultater viser højere procen
ter af disse individer. 

Reynoldson (1960, pag. 138 ff) hæv
der, at de store individer skrumper efter 
hovedyngleperioden på grund af føde
mangel på den engelske lokalitet, og at 
dette er medvirkende til, at de store in
dividers andel i populationen mindskes. 
På den danske lokalitet har der hele 



sommeren været rigelig føde. Dette ma
teriales afvigende fordeling af størrelser
ne især om sommeren kan derfor even
tuelt forklares ved tilstedeværelsen af ri
gelig føde samt ingen rekruttering fra 
sommerkokoner. 

En del af de indsamlede prøver var 
kun på få individer. Det er alle steder 
udh·yk for ringe individtæthed. Særlig 
små er tallene fra februar og marts 1970, 
med kun 2 og 4 individer. Disse tal er 
sikkert udh')'k for, at ydre faktorer var i 
færd med at udrydde populationen. 
Sandsynligvis må den hårde vinter bære 
skylden, indirekte i form af fødemangel, 
da Ga-inmarus pulex i løbet af vinteren 
også var gået stærkt tilbage i antal. En 
decimering ved selve undersøgelsen er 
ikke sandsynlig, da dyrene som nævnt 
blev sat ud igen efter målingen. I løbet 
af sommeren 1970 er det endnu ikke lyk
kedes Polycelis tenuis at genopbygge 
populationen, mens Gammarus pulex 
næsten har normalt antal. 

T. B. Reynoldson, Ph. D., D. Sc. har artsbe
stemt Polycelis te1wis. Amanuensis, mag. scient. 
Bent Lauge Madsen har givet gode råd og ud
lånt udstyr samt gennemlæst og kritiseret ma-

Boganmeldelse 

Hans Skotte Møller: Midtjyllands fugle. 103 si
der. l kort. Pris kr. 30,00. Silkeborg 1970. 

Meddelelse nr. 2 fra >>Ornithologiske under
søgelser i Midtjylland« foreligger nu i f01m af 
ovennævnte oversigt over Midtjyllands fugle. 
Det er en smukt bykt bog med omslagstegning 
af Leif Ragn-Jensen. I indledningen gøres der 
rede for de kilder, hvorfra bogens oplysninger 
er hentet. Herefter følger et afsnit om Midtjyl
lands topografi med en påpegning af de æn
dringer, der er sket i landskabet gennem ue 
sidste hundrede år, og den ornitologiske ud
forskning af Midtjylland frem til 1925 belyses 
ved en kritisk gennemgang af den foreliggende 
litteratur. Hovedparten af bogen rummer en sy
stematisk liste over de i Midtjylland fundne 
fuglearter med hovedvægten lagt på områdets 
ynglefugle. Her er gjort et forsøg på at beskrive 
bestandenes størrelse rent kvantitativt i stedet 
for at anvende de sædvanlige udtryk: »alm.<<, 
»udbredt«, »fåtallig« osv. De opstillede talstør
relser er, som forfatteren selv så stærkt fremhæ-

nuskriptet. Adjunkt, mag. scient. Ole Bøggild 
har gennemlæst manuskriptet kritisk. Alle be
des modtage min bedste tak. · 

SUMMARY 
A population of PolyceUs temtis (ljima) in the 
outflow from a large helocrene at Vegger in 
Himmerland, Jutland, has been the subject of 
investigations from March 1969 to April 19'70. 
Samples of animaJs have been measmed with 
at least monthly intervals. The material consists 
of 379 specimens. 

The relative distribution of size-classes over 
the year is shown in fig. l. According to lhe 
findings of cocoons and smal! individuals the 
major mating period is in March to the end of 
May. Cocoons are not found in midsummer, 
but in August and October. None are found 
in winter. 

Polycelis tenuis has been seen fouraging on 
Ganunarus pulex several times. These were ei
ther dead or in vety bad conditions. It is not 
seen, that Polycelis tenuis itself has been the 
subject of predation. 

LITTERATUR 
Bengtsson, J., 1969: Naturforhold og vegetation 

i nogle himmerlandske kilder. - Flora og 
Fauna 75, pag. 81-95. 

Reynoldson, T. B ., 1960: A quantitative study 
of the population-biology of PolyceUs tem1is 
(Ijima) (Turbellaria-Tricladida). - Oikos 11,  
pag. 125-141. 

ver det, vel nok behæftet med temmelig stor 
usikkerhed. Men de betegner dog et skridt i den 
rigtige retning. Som afslutning er der en littera
turliste og et alfabetisk register over danske 
artsnavne. 

Listen er omhyggeligt og grundigt udarbej
det, og foruden at behandle arternes udbredel
se i området kommer forfatteren adskillige ste
der ganske naturligt ind på årsagsforholdene 
vedrørende de ændringer, der har fundet sted 
i fuglefaunaens størrelse og sammensætning, og 
her viser han en meget tiltalende forsigtighed i 
sine slutninger og udtalelser. Som eksempel 
kan nævnes at han om den tiltagende speed
bådsejlads på Gudenåsøerne siger, at den »ikke 
virker særlig befordrende på fuglelivet«. I sam
me stil tillader anmelderen sig at fastslå, at det 
ikke er så ringe en bog, Hans Skotte Møller her 
har skrevet. 

Bogen kan erhverves ved at indsende kr. 
30,00 på girokonto nr. 16 61 41, D.O. F.-salg, 
Ballerup postkontor, 2750 Ballerup. Overskud-
det går til Fugleværnsfonden. E. N. 
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Supplerende bemærkninger til Bornholms brombærflora 

Resultater fra et besøg på øen i august 1970 

Af Heinrich E .  Weber 
(Gerden 10, Melie 452, DBR) 

Nedenstående tillæg til Bornholms brombærflo
ra refererer til angivelserne i Arne Larsen : 
Bornholms Flora, Bot. Tids. 52: 81-88, 1956 og 
til A. Hansen, A. Larsen & A. Pedersen: Nye 
bidrag til Bornholms flora, Bot. Notiser 118: 
198, 1965. Rækkefølgen af arterne som i disse 
arbejder. Bornholms Rubus-flora er, hvad angår 
underslægten Euba.ttls Focke, karakteriseret ved 
en masseoptræden af arteme Rubus radula 

Wh. og R. gothicus Frid.; derimod er alle andre 
Rubi fruticosi, selv de på fastlandet almindelige 
arter som f. eks. R. plica.tus Wh. & N., kun 
svagt repræsenteret, selv på deres typiske vok
sesteder. 

R. thyrsantlws Focke ( = R. thyrsoideus Wim
mer s. str., R. arduennensis ssu. K. F1id. non 
Libert) . - Ikke almindelig forekommende, hyppig 
kun yderst mod nord: Sandvig, Hammersøen og 
Hammeren-området. Desuden iagttaget i hede
området oven for Gudhjem, på en klippevæg 
mellem Helligdommen og Gudhjem samt ved 
Bromme sydøst for Rø. På øens sydlige del blev 
denne plante, der allerede på lang afstand er 
yderst påfaldende i kraft af sin blomsterrigdom, 
slet ikke set. 

R. caeslus L. - Alm. overalt, dog sjælden eller 
manglende i de kalkfattige granitheder og i 
flyvesandsområderne. 

R. caesius x idaeus. - Udbredt, f. eks. ved Gud
hjem og i Almindingen-området. 

R. a.rmeniacus (hort.) Focke ( = R. hedycarpus 
A. Larsen loc. cit. non Focke) . - Fl. steder for
vildet, således Sandvig, Almindingen ved skov
fogedhuset, Gudhjem, mel!. Gudhjem og Hel
ligdommen, kystklipper mel!. Svaneke og Års
dale. 

R. -idaeus L. - Almindeligt overalt. 

R. insularis Aresch. (non = R. villieaulis Koeh
ler) . - Ikke iagttaget. Hos A. Larsen loc. cit. er 
Friderichsen & Gelert (Bot. Tids. 16: 69, 1887) 
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forkert citeret : Ikke »Alm. på Bomholm«, men 
i originalteksten: »Den findes også - - - på 
Bornholm«. 

R. ladniatus Willd. - Vejkant mell. Pedersker 
Plantage (Almindingen) og Stubmøllen ved ve
jen fra Østermarie til Pedersker ved Graneli. 

R. nessensis W. Hall. - Ikke almindelig og selv 
på sociologisk lignende voksesteder langt sjæld
nere end på fastlandet. Iagttaget i en skov syd
øst for Hammershus, i Bodilsker Plantage ved 
Hellighågen og nord for St. Hallegård. Kun i 
var. nessensis. 

R. divaricatus P. J. Mueller ( = R. nitidus Wh. 
& N. non Rafin.). - Forekommer stadig på det 
gamle af Gelert opdagede voksested ved Hund
semyr i Bodilsker, nærmere betegnet ved vejen, 
der ved ca. 30 km stenen på vejen mell. Kanni
kegård og Gadegård fører mod øst ind i mosen, 
samt i krat på en eng syd for denne vej. 

R. plica.tus Wh. & N. - Påfaldende sjælden i 
sammenligning med fastlandet og trods ofte til
stedeværende ledsageplanter. Iagttaget : Ham
meren-området vest for fyret, alm. i heden; syd
øst for Rø ved Bromme, Bodilsker Plantage (Al
mindingen), Paradisbakkerne, Hundsemyr sam
men med R. diva.rica.tus, Strandparken vest for 
Dueodde. 

R. radula Wh. - Alm. overalt og ofte massevis 
optrædende, udgør vel mere end 99 °/o af Born
holms samlede plantemateriale af »gode Rubus
arter« (dog uden Rubi corylifolii l ) .  Artens store 
sociologiske amplitude er ligeledes bemærkel
sesværdig, for medens den på fastlandet kun 
forekommer på >>bedre bund«, trives den på 
Bornholm også i klitsand, på tørvebund, granit
heder og ofte også på kystklipper. var. micro
phyllus Lindeberg er bemærkelsesværdig ved 
sin afvigende stilling af bægerbladenes spidser, 
den blev iagttaget i Hammeren-området, syd
øst for Rø ved Bromme, på klipper mellem 
Svaneke og Årsdale og talrig i Paradisbakkerne. 

R. saxatiUs L. - I skov nordvest for Vestermarie 
Kirke syd for vejen Rønne-Almindingen samt 
på en kystskrænt ved Helligdommen. 

Flom og Fau1w 77: 20-21. Århus 1971. 



R. ttlmifolius Schott. - Angivelsen af denne art 
hos Winckelmann (Deut. Bat. Monatsschr. 1899) 
er højst usandsynlig og beror formentlig på for
veksling med en anden art. 

R. gothicus Frid. - Almindelig overalt og sam
men med R. mdula Wh. de dominerende brom-

Foreningsmeddelelser 

bærarter. Formentlig i det mindste delvis = 

R. wahlbergii ssu. Bergstedt non Arrhenius. 

R. fioniae Frid. - Iagttaget i en utypisk form 
ved Gudhjem. 

R. wahlbergH An:henius. - Findes stadigvæk 
ved Snogebæk 

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

Møder og ekskursioner 1970: 
18.3. : Møde på Naturhistorisk Museum, fæl

les med Ornithologisk Forening og Jydsk Fore
ning for Naturvidenskab. 

Filmfotograf Frank Wenzel holdt foredrag 
om rovfugle og viste to farvefilm :  »Hvad højen 
gemmer« og »Hvepsevågen«. 

For et tæt besat auditorium fortalte fore
dragsholderen om rovfuglenes betingelser i nu
tidens landskab. Antallet af rovfugle her i lan
det er gået stærkt tilbage, hvilket sikkert skyl
des, at fuglenes yngleområder forstyrres af 
sommerhusbebyggelse og lignende. Pesticider
nes betydning for denne fuglegruppe, der er 
sidste led i en fødekæde, betvivledes, idet hver
ken krage eller ræv er gået tilbage i antal. Det 
samme gælder for den grønlandske vandrefalk, 
der trækker til amerikansk vinterkvarter, hvor 
den er stærkt udsat for pesticider. Der udføres 
i øjeblikket et stort arbejde af falkonerer i Eu
ropa for at bevare rovfuglene. Foredragsholde
ren fortalte også om sine egne oplevelser med 
rovfugle, som han ved stor tålmodighed havde 
opnået et nært kontaktforhold til. Efter fore
draget blev der stillet mange spørgsmål, især 
angående falkonerernes arbejde. 

Filmene viste dejlige optagelser af ynglende 
tårnfalke, skovhornugler og hvepsevåger. 

P. J. 

20.3. :  Møde på Naturhistorisk Museum, fæl
les med Botanisk Forening og Jydsk Forening 
for Naturvidenskab. 

Lektor, cand. mag. Jørgen Kristiansen holdt 
foredrag om: Elektronmikroskopiske undersø
gelser af kiselalger. 

Anvendelse af elektronmikroskopi har kastet 
nyt lys over kiselalgernes opbygning. Foredrags
holderen viste et stort antal lysbilleder af Chry
sophyceer (gulalger) optaget gennem elektron
mikroskop. Det var tydeligt at se hvorledes al-

gernes lorica var opbygget af (cellulose)-fibril
ler; hvorledes algen bygger fibrillerne op er 
endnu ukendt. Ligeledes vistes meget fine op
tagelser af forskellige algers kiselskæL Elektron
mikroskopi er nødvendig, hvis disse alger skal 
beskrives eller bestemmes, skællenes størrelse 
er 5-10 fl. Såvel foredraget som billederne viste, 
at det er en vanskelig gmppe at beskæftige sig 
med, men samtidig en gmppe, der giver iagt-
tageren et indblik i naturens skønhed. P. J. 

27.5 . :  Møde på Naturhistorisk Museum, fæl
les med Jydsk Forening for Naturvidenskab. 

Lektor, cand. mag. Boy Overgaard holdt fo
redrag om : Orientering om det danske !EP
projekt. 

IBP = International Biological Prograrnme, 
er et verdensomspændende arbejde, hvomnder 
der udføres grundlæggende biologiske studier 
over produktion og menneskelig velfærd. Pro
grammet skal løbe i 5 år (udløber 1/7 1972). De 
fleste lande er med, men ikke alle lande kan 
yde lige meget, blandt andet grundet økonomi
ske årsager. 

Arbejdet er delt op i 7 sektioner, det største 
danske projekt er under sektion PT (produktion 
på landjorden), og det er et skovprojekt med 
analyse af en bøgeskovs økosystem, forsøgsom
rådet er henlagt til et areal i Kalø Hestehave. 

I et foredrag ledsaget af farvelysblileder re
degjorde lektor Overgaard for de måle- og ana
lysemetoder der anvendes. Det siger sig selv, at 
der er store tekniske vanskeligheder at over
vinde, som eksempler kan anføres : Hvor meget 
løv produceres i toj)pen af en 30 m høj bøg, og 
hvor meget af dette fortæres af insekter? Hvor 
stor er rodproduktionen i arealet? Efter fore
draget var der livlig diskussion om hvornår ned
brydningen i en fødekæde begynder. Skal kon
sumenterne ikke betragtes som nedbrydereP 

P. J. 
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31.5. : Generalforsamling og ekskursion. 
Generalforsamlingen afholdtes på Støvring 

kro kl. 10.00. Formanden bød velkommen og 
aflagde beretning om foreningens virke i det 
forløbne år. Den faunaforureningssag der omtal
tes på generalforsamlingen i 1969, er løst på til
fredsstillende måde. Forsamlingen mindedes 
overlærer Knud Christensen, der døde i 1969. 

Kassereren fremlagde regnskabet, der balan
cerede med kr. 39.936,67. Såvel beretning som 
regnskab godkendtes. På valg var Poul Bonde
sen og Knud Juul, begge genvalgtes. Under 
eventuelt anbefalede Knud Juul tidsskriftet 
>>Natur og Museum«. Efter generalforsamlingen 
var foreningen vært ved en kop kaffe, og her
under gav ekskursionens leder, dyrlæge E. Wor
søe, en orientering om det område, der skulle 
besøges. Ekskursionen startede kl. 11.30, man 
kørte til Skindbjerglund ved Lindenborg A. 
Dyrlæge Worsøe førte os gennem hede, ege
skov og kalkskrænter og fremviste på en for
trinlig måde lokaliteternes flora. 

Den største oplevelse var _vel for de fleste at 
se bakkegøgeurt i blomst på det eneste vokse
sted i landet, desuden sås bl. a. bitter mælkeurt 
og håret fnokurt. P. J. 

13.9 . :  Ekskursion til Hjelm. 
26 deltagere stod til søs fra Ebeltoft, og steg 

efter 5/4 times voldsom sejlads med flere sø
syge, i land på Kattegatsøen Hjelm. 

Den omithologiske leder Dr. Poul Bondesen 
havde desværre en nem opgave, da der ikke 
viste sig mange fugle. Langs kysten lå meget 
store flokke af ederfugle, 2 lavt flyvende tejster 
sås ligeledes ved kysten. 

Den botaniske leder lektor Dam Jeppesen 
havde anderledes travlt. Der foreligger beret
ning om 2 planteundersøgelser på øen, A. Lan
ge 7/6 1917 og Botanisk Forening 3/7 1965. 
Vor ekskursion gav ca. 100 arter, hvoraf 14 ikke 
findes på de tidligere lister. En systematisk un
dersøgelse kan naturligvis give endnu flere ar
ter. Øens planteliste omfatter nu 265 arter. De 
14 nye arter er: 

Mark Bynke (Artemisia ca.mpestris) 
Vedbend Vandranunkel 

(Batmchium hederacertm.) 
Strand Bede (Beta. ma.ritima.) 
Bjærg Rørhvene (Cala.magrostis epigeios) 
Kransbørste (Chinopodium vulgare) 
Glat Kongepen (Hypochoeris glabra.) 
Høst Borst (Leontodon a.utumnalis) 
Lucerne (Medicago satiua.) 
Kantet Konval (Polygonatwn odoratum) 
Vår Brandbæger (Senecio vemalis) 
Klæbrig Brandbæger (Senecio viscosus) 
Kanadisk Gyldenris (Solidago canadensis) 
Mørk Kongelys (Verbascum nigrmn) 
Aks Ærenpris (Veronica spicata.) 

Aks ærenpris var næsten afblomstret, men den 
var så talrig visse steder på den østlige strand-
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eng, at den må have domineret i blomstringsti
den. Mørk kongelys, kanadisk gyldenris og lu
cerne voksede især på forhen dyrket jord og er 
sikkert forvildede, det samme gælder muligvis 
konvallen, der voksede i en gruppe ved en træ
bevoksning. Fundet af vedbend vandranunkel 
er det hidtil østligste fund i Danmark, vokse
stedet var ved et væld nedenfor skrænten øst 
for fyret. 

Øen består af et centralt bakkeparti, begræn
set af stejle skrænter og omgivet af strandenge. 
På den store flade mod sydvest er opbygningen 
af strandvolde tydelig, mod nord er strandvol
dene dækket af veritable klitter med sædvanlig 
klitbevoksning. På vestsiden når havet nogle 
steder ind til skrænterne, her findes en lille 
strandsø omgivet af salturter. Øens midterparti 
har været opdyrket. Landbruget nedlagdes for 
ca. 10 år siden, og der kan iagttages en begyn
dende tilbagevenden til en slags naturtilstand, 
hovedsagelig med krat af tjørn, slåen, hyld, 
benved og korsved. 

Vi takker Botanisk Museum for lån af liste 
over tidligere plantefund på øen. 

G. D. J. & P. J. 

30.10. : Som gæster hos Botanisk Forening. 
Amanuensis Hans Henrik Schierup : Primærpro
duktionen i rørsump, undersøgelser og proble
mer. 

Undersøgelser over produktionen i naturlige 
plantesamfund er af nyere dato, de første for
søg påbegyndtes omkring 1960. Foredragshol
deren redegjorde for egne undersøgelser af tag
rørsumpe i Hanherreds vejler og studierejse til 
Czekoslovakiet, hvor der forskes meget, med 
henblik på en udnyttelse af l'Ør til cellulosepro
duktion. Der mangler en fuldgod metodik til 
undersøgelse af større planter. Understøttet af 
lysbilleder redegjordes for vanskelighederne 
med at afgøre alderen af de klondannende plan
ters rodsystem, for dermed sikkert at bestemme 
primærproduktionen, som er mængden af dan-
net stof i en vis tid. P. J. 

4.11 . :  Magister Søren Andersen, Marsvinela
boratoriet, Strib : Orienteringssans hos Delfiner. 

Marsvinelaboratoriet blev oprettet i 1962 og 
drevet af et fransk hollandsk teamwork. I 1964 
ovetog Danmark anlægget, der nu er underlagt 
Odense universitet. Bassinerne indrettedes op
rindeligt i det gamle færgeleje, men på grund 
af den stadigt stigende forurening af Lillebælt 
anvendes nu udelukkende indendørs bassiner. 
De fleste marsvin skaffedes i begyndelsen fra 
fiskernes bundgarn, men aet var oftest syge ek
semplarer, derfor fanger man nu selv dyrene 
med store net. Dyrene orienterer sig ved et 
>>ekkosystem«, det er ukendt hvor lyden produ
ceres. Foredragsholderen viste sonogrammer af 
lyde med forskellig frekvens og intensitet, disse 
lyde udsendes som orienteringslyd når dyrene 
kommer i nye omgivelser, ved fodring og som 



kommunikation til artsfæller. På laboratoriet 
udføres eksperimenter for at klarlægge mar
svins hørelse. Det synes som om den optimale 
hørelse ligger ved frekvenser på ca. 60 kC, for
søg med retningshøring viser at der kan skelnes 
æ. �. � J. 

27.11 . :  Som gæster hos Botanisk Forening 
stud. mag. Lauritz Holm-Nielsen og stud. mag. 
Stig Jeppesen: Equadors plantegeografi. 

Lauritz Holm-Nielsen tog sig af et kort fore
drag om Equador, med henblik på de plante
geografiske områder. Landet er, siden det for 
ca. 250 år siden besøgtes af den første botani
ker, delt op i forskellige zoner efter mange for
skellige retningsHnier, hvoraf ingen er særligt 
praktiske. Der er i Equador repræsenteret næs
ten alle tænkeHge plantesamfund lige fra golde 
ørkenområder, snedækkede bjergkæder og tro
pisk regnskov. Stig Jeppesen viste derpå en 
serie lysbilleder fra de forskellige områdetyper 
og af mange forskellige planter. 

Billederne var optaget under en studierejse i 
1968. P. J. 

9.12. : Mag. scient. Søren Floris, Mineralogisk 
Museum, København: Forsteninger som lede
blokke i danske moræner. 

Foredragsholderen gav en oversigt over de 6 
nedisningsperioder der har været inden for de 
sidste 1-2 millioner år. Disse perioders store 
gletschere har transporteret store mængder 

Mindre meddelelser 

Fund af myrelover på Bornholm i 1969-70 

Da jeg i det sidste par år har opholdt mig en 
del på Bornholm, hvor jeg har samlet sommer
fugle, har jeg også haft lejlighed til at gøre en 
del andre interessante iagttagelser. Bl. a. af to 
af vore myreløvearter: Mymwleon fonnicarius 
L. og Mynneleon (Euroleon) europæus MeL. 

Det drejer sig i alle tilfælde om nattefangst 
af imago ved Hg-lys og blanclingslys. Det har 
alle gange været på lune nætter, og dyrene er 
kommet omkring midnat eller senere. Når dy
rene, som åbenbart må være natflyvere, er 
kommet til lyset, har de slået sig ned 5-6 m fra 
lyskilden, og har derefter roligt kravlet hen til 
lagenet uneler lampen, uden at flyve yderligere 
om. En gang har et eksemplar været i en lys
fælde. 

blokke fra et sted til et andet inelenfor det bal
toskandiske område. Ledeblokke skal være lette 
at kende, og der skal kendes en fast forekomst. 
De danske' moræner indeholder ca. 10 °/o sten 
og ledeblokke, fossilerne i disse er af størrelser 
fra 0,1 �L til 1/4 m3. Til bestemmelserne af fos
silerne er der meget lidt dansk litteratur, der 
for den meste del er forældet. Af gode danske 
bøger nævntes : Danmarks Natur bind I og H. 
Wienberg-Rasmussen, Danmarks Geologi. Der 
vistes i episkop billeder af forsteninger fra kam
brium og fremover. Efter foredraget fik flere 
medlemmer bestemt medbragte forsteninger. 

P. J. 

18.12. : Som gæster hos Botanisk Forening. 
Professor Helge Vedel, Landbohøjskolen : Nogle 
jydske krattyper. 

Et krat defineredes som en lav eller fm·krøb
let naturlig bevoksning. Foredragsholderen op
delte krattene i to hovedtyper: Overdrevskrat, 
(d. v. s. græsningsbetingede krat) og ikke græs
betingede krat. De græsningsbetingede krat er 
fremkommet ved en kulturgræsning fra stenal
deren over middelalderen og frem til nutiden, 
derved er trævæksten blevet holdt nede i lav 
højde. De ikke græsningsbetingede krat findes 
oftest i klitområder, f. eks. pilekrat, havtornkrat 
og egekrat, der for sidstnævntes vedkommende 
er opstået ved tilsanding. Der vistes en række 
gode lysbilleder, der bl. a. viste vanskeligheder
ne ved at bevare kulturskabte krat gennem en 
fredning. P. J. 

De første fund er fra ultimo juli 1969. Det 
drejer sig om 3 eks. af vor almindeligste art 
M yrmeleon formicarius L. ved Dueodde Fyr. 
Stedet ligger inden for artens kendte udbredel
sesområde, og lokaliteten er typisk for denne 
art. 

Natten mellem den 24. og 25. juli 1970 kom 
der i Slotslyngen et eksemplar af Myrmeleon 
europæus MeL. til lampen. Af denne art er der 
her i landet kun fanget to eksemplarer tidligere 
(Secher, K., 1967: Danske myreløver og deres 
udbredelse. - Flora og Fauna 73). De blev ta
get på tørre lokaliteter, mens findestedet ved 
Slotslyngen var en fugtig skovkant. 

E. Schmidt Niel.sen, 
Boes, 8660 Skanderborg. 
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Chrysanthemum leucanthemum f. tubiflorum 

Lærer Kirsten Nielsens fund af Chrysanthemrnn 
leuca11themum f. tubiflonun (Hvid okseøje med 
udelukkende rørformede kroner) er ikke det 
eneste i Danmark. U neleriegnede har fundet 
den nævnte monstrøsitet i 1937 på et markskel 
i Fårtoft ved Thisted (grænsen mellem distrikt 
6 og 7), og Anfred Pedersen beder mig medde
le, at han har overset, at planten er angivet fra 
Sandlyng Skov, d. 42, af Evald Larsen (Flora 
og Fauna 69, s. 58). Der er hermed indtil vi
dere angivet tre fund. 

A. Kloster Jensen, 
Knebelvej 7, 8240 Risskov. 

Boganmeldelse 

Danmarks Dyreverden. 7. Fugle 2. Redaktion : 
Hans Hvass. 352 sider, 5 farvetavler, talrige 
tekstillustrationer. Rosenkilde & Baggers For
lag. København 1970. 

Det andet fuglebind i serien er udarbejdet 
af dansk ornitologis førstemand, dr. phil. Finn 
Salomonsen og hans helt unge medarbejder, 
stud. scient. Poul Halcl-lVIortensen. Seniorforfat
teren har taget sig af hovedparten af bindets 
sider - den store >>Vade-Måge-Alkefugle-orden« 
- fantastisk, hvad han kan overkomme! Om 
denne orden grupperer sig så >>rest-lageret« : 
traner, vandhøns, duer, ugler, skrigefugle m. fl. 
forfattet af Hald-Mortensen; tilbage til 3. bind 
om fugle venter så spætter og spurvefugle. 

Til forskel fra mange andre fuglebøger vil 
dette bind som andre i serien hævde sig i kraft 
af en overskuelighed, som gør et opslag hurtigt 
og effektivt. Dispositionen af stoffet med mar
gin-angivelser fører uden vanskelighed til de 
eftersøgte oplysninger, så værket nemt kan bli
ve den foretrukne håndbog i den danske dyre
verden. 

En mængde stof er naturligvis og i særdeles
hed, hvor det drejer sig om fugle, slæbt med fra 
andre værker, men det er alligevel lykkedes <1t 
fremstille en nyhed, man med glæde dykker 
ned i. Hertil ·medvirker de mange, ofte store 
fotografier taget af både danske og udenland
ske fuglefotografer med de to veteraner: Ar
thur Christiansen og Eric Hosking som hoved
leverandører! 

Preben Dahlstrøm har forsynet bogen med en 
række farvetavler: de vanskelige klirer i flugt, 
de ligeledes vanskelige måger, ternehoveder og 
de farveprægtige skrigefugle - et rigtigt ud
valg til brug i felten. Endelig må også de de
korative randtegninger nævnes. På side 79 
nederst er der forøvrigt sket en ombytning af 
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Fund af Linaria vulgaris uden spore 

Tilskyndet af Jørgen Kristiansens artikel i Flom 
og Fau.11a 76. årg. 1970, s. 71, har jeg kikket ef
ter zygomorfe, sporeløse eksemplarer af U11aria 
vulgaris. 

Under ringmærkningsarbejde på øen Hjelm 
udfor Djurslands sydspids i august 1970 havde 
jeg rig lejlighed til at se på øens flora, hvilket 
resulterede i 2 fund af sporeløse eksemplarer af 
Li11aria vulgaris d. 21. august 1970. De 2 plan
ter stod sammen i en større bevoksning (ca. 
5 m2). Trods yderligere eftersøgning fandtes 
der ikke flere eksemplarer på øen. 

Kield Hansen, 
Kongsgårdsvej 221, 8260 \liby J. 

figurer, der viser halefjer af tredækker og dob
beltbekkasin! 

Til slut kun min sædvanlige forundring over, 
hvor langt beskrivelsen af lyde står tilbage i 
sammenligning med det visuelle billede af en 
fugl. Her er duerne med deres præcise, stereo
type kald et godt eksempel. Det talmæssige i 
motivbeskrivelserne er denne gang i orden (i 
modsætning til beskrivelsen i to ældre, danske 
hovedværker om den danske dyreverden!), men 
de karakteristiske rytmeforhold er ikke beskre
vet korrekt: hulduen har vel almindeligvis flere 
dobbeltkun end 5-6 og kurrene kommer med 
tydelig acceleration og øget intensitet. Tyrker
duens S-leddede motiv er ikke som angivet :  
>>gu-gu-gull«, men altid >>gu-guh-gu«, altså 2. 
led eller figur længst og med accent! I ring
duens 5-ledclede motiv (korrekt angivet m.h.t. 
rytme) er der næppe tale om en udeladelse af 
den første stavelse eller figur, snarere afslutter 
denne figur altid et motiv; d.v.s. hele frasen 
sammensat af 2-3 eller flere motiver bør tages 
med i beskrivelsen for at få et korrekt indtryk 
af ringduens ejendommelige accentuering og 
frasering. Det svarer på en måde til, at man 
ved en besktivelse af 1ingduens fjermønster 
nævner de hvide halsfelter, men udelader Je 
hvide bånd på vingemel 

Når det er muligt at medtage en så udførlig 
og korrekt analyse af en anden stereotyp lyd
præstation som det er sket med natravnens - og 
med henvisning til litteraturen, skulle det sam
me nok kunne lade sig gøre for duernes ved
kommende. 

Det bør dog fremhæves, at det er et alminde
ligt træk i mange fuglebøger af idag, og mine 
bemærkninger er ikke specielt rettet mod 
Danmarks Dyreveden, som på mange felter 
er en fornyelse af dansk zoologisk litteratur. 

Poul Bondesen. 
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