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Ynglefugle ved Hj arbæk Fj ord
Af P. Uhd Jepsen
Meddelelse nr.

86

fra Vildtbiologisk Station

With an English Summary

)

Hjarbæk Fjord har siden l. februar 1967
haft status som vildtreservat i henhold
til Landbrugsministeriets bekendtgørelse
af 1 1 . januar 1967. Reservatbestemmel
serne gælder for en tiårig periode. Initi
ativet til reservatets oprettelse blev ta
get i lokale jægerkredse.
Reservatet omfatter selve vandarealet
samt en 100 m zone af landarealer, der
grænser ned til fjorden. Desuden er Virk
sunddæmningen samt et 100 m bredt
bælte af sundet langs dæmningens nord
side med i reservatet.
I området er al jagt på svømme- og
vadefugle samt indsamling eller ødelæg
gelse af æg og yngel forbudt.
Sejlads på vandarealet med motor
drevne fartøjer, der kan sejle over 10
knob, er ikke tilladt.
Vildtbiologisk Station har i de forløb
ne fire år efter anmodning fra Vildtnæv
net foretaget undersøgelser over fugle
livet i reservatet, dels omfattende obser
vationer over rastende fugle, bl.a. i form
af tællinger, trækiagttagelser, samt for
visse arters vedkommende studier over
fældning samt alders- og kønsfordeling,
dels registreringer af reservatets yngle
fugle i årene 1968, 1969 og 1970. Det er
disse tre års observationer, der er denne
artikels emne. Det skal bemærkes, at
undersøgelserne er koncentreret om op
tællinger af ynglende ande- og vadefug
le, mågefugle og lappedykkere. Andre
arter er blot nævnt som ynglende.
I litteraturen findes der kun spredte
oplysninger om ynglefugle ved Hjarbæk
Fjord. Skovgård (1924) har publiceret
enkelte iagttagelser fra fjorden, men no
gen egentlig optælling af lokalitetens
ynglefugle har ikke tidligere været of
fentliggjort.
Flora og Fauna 77: 93-105. Århus 1971.

Af artiklen vil det fremgå, at de en
kelte ynglebiotopers naturforhold, bl. a.
hvad angår vegetation, områdets relati
ve niveau i forhold til DNN (dansk nor
mal nul) samt den erhvervsmæssige ud
nyttelse er meget forskellige. I løbet af
sommeren 1969 blev der foretaget en
analyse af bred- og engvegetationen ved
Hjarbæk Fjord. Plantelisterne i afsnittet
om ynglebiotoperne samt fig. 3A og 3B
er udarbejdet på grundlag af denne ana
lyse.
For assistance ved ynglefugleoptællin
gerne rettes en tak til skovteknikerelev
Jeppe Ebdrup, Løgstrup, og lærerstu
derende Sigurd Christensen, Ålestrup.
Jeppe Ebdrup takkes desuden for vær
difuld hjælp ved analysen af bred- og
engvegetationen samt for tegning af ter
rænprofiler. Laborant, fru Hanne Vitus
Jo ens en takkes for tegning af kort og
diagrammer. Assistent Bjørnulf Kristian
sen takkes for oversættelse af det engel
ske resume.
FJORDENS NYERE HISTORIE
Hjarbæk Fjord må i dag betragtes som
en indsø, idet Virksund, der før sørge
de for fri vandpassage til og fra Lovns
Bredning, i 1966 blev lukket med en
vejdæmning. Et antal afvandingssluser,
hvis formål er at skaffe Hjarbæk Fjord
af med sit overskudsvand, er nu den
eneste forbindelse med den øvrige Lim
fjord.
Bygningen af Virksunddæmningen var
et drastisk indgreb, der hurtigt forårsa
gede store ændringer i Hjarbæk Fjords
naturforhold. Før var vandets gennem
snitlige overfladesaltholdighed for hele
fjorden mellem 10 og 16 °/oo (Muus
1967). I oktober 1968 var den gennem93
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Fig. l. Kort over Hjarbæk Fjord, hvor karakteristiske landskabstyper er vist. Bundkurver med
dybdeangivelse indtegnet. l. rørsump, 2. strand- og kultureng, 3. sandet eller stenet forstrand, 4.
skrænt.

Ma.p of Hiarbæk Fiord slwwing characteristic landscape types. Bottom cu.rves with depths a.re
inclttded. l. reecl beds, 2. meadows, 3. sand or stone beach, 4. steep slope.

snitlige saltholdighed ligeledes målt i
overfladen imidlertid faldet til 4,4 °l 0 0•
Den lavere saltholdighed har været den
direkte årsag til store ændringer i bl. a.
bundvegetationens udbredelse og sam
mensætning (Jepsen 1970).
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FJORDENS VIGTIGSTE
YNGLEBIOTOPER (se tabel l)
Landskabet omkring Hjarbæk Fjord er
meget afvekslende. Fig. l viser terræn
typer omkring fjorden. Undersøgelses
områderne er på kortet benævnt med

bogstaver fra A til G. Flere steder når
kratbevoksede skrænter helt ned til fjord
bredden uden anden overgang end en
smal, sandet forstrand. Skrænterne og
deres vegetation er yngleplads for Top
pet Skallesluger (Mergus serrator) og
Gravand (Tadorna tadorna). I vegetatio
nen ved foden af skrænterne findes re
der af Gråand (Anas platyrhynchos), og
på forstranden ruger enkelte Stor Præ
stekrave (Characb··iu.s hiaticula), Vibe
(Vanellus vanellus) og Rødben (Tr·inga
totanus) . Vegetationen ved skrænterne,
f. eks. langs bredden fra Virksund til
Lynderup (G), er stedvis præget af
sumpplanter. Bl.a. findes Tagrør (Phrag
mites communis) Høj Sødgræs (Glyceria
maxima), Almindelig Sumpstrå (Heleo
charis palustris), Knop-Siv (Juncus cong
lomeratus), Lyse-Siv (Juncus effusus),
Fersken-Pileurt (Polygoml1n persicaria),
Ranunkel sp. (Ranuncu.lus sp.), Gåsepo
tentil (Potentilla anserina), Bredbladet
Mærke (Silnn latifoliu:m), Vand-Mynte
(Mentha aquatica), Fliget Brøndsel (Bi
dens tripartitus) og Sh·andasters (Aste1·
tripo litl1n) .
Andre steder flader landskabet ud i
arealer med strand- og kultureng. Eng
strækningerne findes hovedsageligt i
fjordens østlige del, hvor de to meget
vandførende åer, Simested Å og Skals
Å, har deres udløb.
Mellem de to åer ligger et fugtigt
engområde (Simested enge E), hvor over
gangen mellem fjord og land dannes af
en slikvade (se fig. 2 og 3A). Kystliniens
forløb er uregelmæssig og præget af
temporære laguner. Bredvegetationen er
frodig og artsrig. Tagrør findes i områ
dets nordlige del i større bevoksninger.
Langs bredden mod syd findes rørbræm
mer vekslende med mindre holme af
Søkogieaks (Sci1·pus lacustris). løvrigt re
præsenteres bredfloraen af Høj Sødgræs,
Grenet Pindsvineknop (Sparganitl1n ra
mosum), Lyse-Siv, Tudsesiv (Jun.cus bu
fonius), Fersken-Pileurt, Ranunkel sp.,
Gåsepotentil, Eng-Nellikerod (Geum ri
vale), Almindelig Mjødurt (Filipendula
·

ulmaria), Vand-Mynte, Fliget Brøndsel
og Strandasters.
I en ca. 30-100 m bred zone fra vand
kanten findes kun få dyrkede arealer, og
afgræsningen er minimal, men bag
denne zone udnyttes engene i stor ud
strækning til kreaturgræsning, høslæt og
grønthøstning. Vegetationen domineres
her af ret store ensartede bevoksninger
af Strand-Trehage (Triglochin mariti
mu:m) og Strand-Vejbred (Plantago ma
ritim a). Af andre almindelige planter
kan nævnes Rød Svingel (Festuca nt
bra), og Eng-Svingel (Festuca praten
sis), Gråstar (Carex canescens), Krage
fod (Comam 1n palustre) og Eng-Nelli
kerod.
Område E er reservatets bedste yng
lebiotop for vadefugle, og bl. a. ruger
Klyde (Recurvirostra avosetta), Alminde
lig Ryle (Calidris alpina), Stor Præste
krave, Dobbeltbekkasin (Gallinago galli
nago). Af ænder yngler Gråand, Atling
and (Anas querquedula) og Skeand (Spa
tula clypeata).
Langs fjordens vestbred (område B
og C), langs Vorde enge (F) og Lynde
rup enge (D) samt enkelte andre steder
markeres overgangen mellem fjord og
bred af en indtil l m stejl skarpt afskå
ret brink (se fig. 3B og 4). Engene af
græsses og grønthøstes de fleste steder
helt ud til fjordkanten, hvilket i høj grad
præger vegetationen og fuglelivet. I sam
menligning med Simested enge (E) er
redetætheden mindre, og færre arter
ruger. Almindeligst træffes Strandskade
(Haematopus ostralegus), Rødben og Vi
be. Bredvegetationen er meget sparsom
og spredt. Følgende arter noteredes : Høj
Sødgræs, Sø-Kogleaks, Strand-Kogleaks
(Scirpus maritimus), Lyse-Siv, Abeblomst
(Mimtt.lus luteus), som er sjælden og kun
er set i område A og F, Fliget Brøndsel
og Strand-Asters.
Fjordens største samlede rørskovom
råde findes omkring Fiskbæk Å' s udløb
(A). Arealerne med tagrør har siden
Virksunddæmningens etablering vist ten
dens til at brede sig. Bevoksningerne
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Fig. 2. Område E mellem
Skals Å og Simested Å er
præget af fugtige enge, og
hvor overgangen mellem
fjord og land dannes af en
slikvade. Engene er fjor
dens bedste yngleplads for
vadefugle.
P. Uhd Jepsen fot.

Area E between Skals Å
and Simested Å is dominat
ed by marshes. The transi
tion between fiord and land
is made ttp of mud flats.
These marshes are the hest
breeding locality for wadets in the fiord.

blev i efteråret 1968 planfotograferet
fra luften fra 1300 meters højde. En lig
nende foranstaltning om nogle år vil nøj
agtigt vise eventuelle ændringer i tag
rørvegetationens udstrækning.
TO TERRÆNPROFILER
Figur 3A og 3B viser profiler gennem
henholdsvis Simested enge (E) og Vorde
enge (F) samt vegetationskort over sam
me områder. Områderne er karakteristi
ske repræsentanter for henholdsvis den
lave fugtige og den høje tørre engtype.
Af tabel l fremgår det, at ynglefuglene,
hvad angår antal arter og par, er større
på den fugtige eng, hvor den landb�·ugs
mæssige udnyttelse er mindre.
Profil I viser den jævne overgang mel
lem fjord og land samt den frodige bred
vegetation i modsætning til den høje
eng, profil II, hvor kreaturgræsning fin
der sted helt ud til vandkanten.
Sammenlignes vegetationskortene for
de samme områder, hvor de mest mar
kante plantesamfund er indlagt, ses det,
at område E har en alsidig flora og en
uregelmæssig, indskåren kystlinie, mens
de afgræssede enge i område F er mere
ensformige. Kystlinien har her et mere
regelmæssigt forløb.
Den kraftigt optrukne streg på vege
tationskortene markerer den højeste dag
lige våndstandslinie.
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DEN ERHVERVSMÆSSIGE
UDNYTTELSE AF
ENG- OG RØRAREALER
Dyrkning af egentlige landbrugsafgrøder
på arealerne ved Hjarbæk Fjord bliver
gennemført i nogen udsh·ækning. Det
gælder således den nordlige og vestlige
del af Lynderup enge (D), Strandet en
ge (B) og Ørum enge (C), samt mindre
arealer af Kvolds enge (A), Vorde enge
(F) og Simested enge (E).
Størstedelen af engarealerne er ud
lagt som vedvarende græs og benyttes i
stor udstrækning til kreaturgræsning og
grønthøstning. Grønthøstningen har i de
senere år næsten helt afløst bøslet i
gammeldags betydning, hvilket har be
virket, at betydelige arealer er uegnede
som ynglepladser for vadefugle, idet
høstningen påbegyndes om foråret, så
snart græsset er i vækst og fortsættes
med regelmæssige mellemrum hele som
meren.
Afvanding af enge er foretaget i åre
ne 1941-43, da man regulerede den ne
derste del af Jordbro Å og samtidig fo
retog en dræning og inddigning af de
omkringliggende enge under Strandet
hovedgård. Ved Lynderupgård er der li
geledes foretaget en omfattende afvan
ding og inddigning af nogle arealer, der
ligger udenfor undersøgelsesområdet.
Tagrørene udnyttes kun i ringe grad.
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Fig. SA og SB. Vegetationskort og terrænprofil
gennem Simested enge (E) og Vorde enge (F).
Den kraftigt optrukne streg på vegetationskor
tene markerer den højeste daglige vandstands
linie.
Vegetation maps and termin profiles af the Si
mested meadows (E) and Vorde meadows (F).
The heavy line an the vegetat-ion maps indleates
the highest daily water level.

Der høstes mindre parceller på Kvols
enge (A) og langs Simested enge (E).
METODIK VED
YNGLEFUGLEOPTÆLLINGERNE
Metoden, der er blevet benyttet ved yng
leundersøgelsen i 1968, 1969 og 1970,
er to optællinger pr. år i hvert område.

Den første optælling er alle tre år fore
taget efter medio maj og anden optæl
ling primo juni. Valget af tidspunktet for
optællingerne er sket efter forudgående
rekognoceringer på lokaliteterne i en pe
riode på ca. tre uger før første optælling.
Optællingerne er desuden suppleret med
iagttagelser af udparrede fugle og kuld
i forbindelse med regelmæssige optæl
linger af rastende fugle. Y deriigere er
der i 1969 og 1970 i enkelte områder,
hvor optælling er vanskelig, f. eks. i be
voksninger af tagrør, foretaget yderlige
re registreringer i løbet af juni-juli.
I 1968 og 1969 har to personer ydet
assistance ved optællingerne, i 1970 har
jeg foretaget optællinger alene.
Hvert område er gennemvandret så
ledes, at ruterne fik et zigzag forløb
med tilstræbt maksimal dækning af om
råderne. Afstanden mellem ruterne har
været 50-100 m. Desuden er tagrørshol
me og områder med høj vegetation gen
nemsøgt særlig omhyggeligt.
Undervejs blev der gjort notater om
redefund, herunder antal æg, stadie af
rugning, yngleadfærd hos voksne fugle
samt optælling af voksne fugle. Tiden,
der er brugt til en optælling i et enkelt
område, er - afhængig af områdets stør
relse og overskuelighed - fra 2 til 6 ti
mer .
BEDØMMELSE AF
MATERIALETS SIKKERHED
Flere faktorer har indflydelse på materi
alets sikkerhed, f. eks. vegetationens art
i undersøgelsesområderne og lys-, vind
og observationsforhold på optællingsda
ge. Betydningen af disse usikkerheds
faktorer er søgt begrænset ved at fore
tage optællingerne på dage med ingen
eller kun svag vind og klart, tørt vejr.
De forskellige arters ulige chancer for
at blive registreret er ligeledes usikker
hedsfaktorer, der påvirker bedømmelsen
af materialet. F. eks. har rugende klyder
og strandskader en stor registrerings
chance, idet disse arter ofte kan tælles
på reden, når et engstykke afsøges i kik
lært.
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Fig. 4. Langs Vorde enge
(område F) markeres kyst
linien af en stejl, skarpt af
skåret brink. Engene oven
for er tørre. Sammenlignet
med Simested enge (områ
de E) træffes færre rugen
de arter, og redetætheden
er mindre. P. Uhd Jepsen
fo t.

Along the Vorde meadows
(area F) the coastline ·is
marked by a steep slope.
The meadows above are
dry. Compared to the Si
mested meadows (area E)
U has fewer breeding spe
cies and the nest density is
lower.

Arter, der yngler skjult i vegetation, f.
eks. rødben, almindelig ryle, dobbelt
bekkasin og forskellige ænder, har der
imod en lille registreringschance, da man
for disses vedkommende i de fleste til
fælde må finde reden.
Når antallet af ynglende andefugle
skal bedømmes, er registrering af kuld
på vandet af stor betydning, blot man
iagttager det forhold, at en del kuld, der
ikke er klækket i undersøgelsesområder
ne, kommer til fjorden fra åer og nær
liggende moser. F. eks. kan det nævnes,
at gravanden kun optræder med få ru
gende par i undersøgelseseområderne,
men adskillige kuld kan iagttages i fjor
den fra ultimo juni.
N ogle arter med en lille registrerings
chance vil i tabel l være repræsenteret
ved et minimumstaL
Det er sjældent, at to optællinger i
det samme område har givet det samme
resultat. Dette forhold kan dels skyldes,
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at nogle arter eller enkelte individer ved
første optælling endnu ikke havde be
gyndt æglægning eller rugning, dels at
andre ved sidste tælling havde overstået
rugningen og forladt området. Predation
samt ødelæggelse af reder forårsaget af
landbrugsmaskiner kan have indflydelse
på optællingen, men jeg bedømmer ikke
materialets sikkerhed værende stor nok
til at medtage disse faktorer i bedøm
melsen.
KORT GENNEMGANG AF
RESERVATETSYNGLEFUGLE
Som tidligere nævnt er ynglefugleoptæl
lingerne koncentreret om ande- og va
defugle. Derfor er kun disse arter samt
mågefugle, vandhøns og lappedykkere
medtaget i denne gennemgang. I tabel
l ses antallet af ynglepar i undersøgel
sesområderne i 1968, 1969 og 1970. An
dre arter er kun opført i tabel l i den

udstrækning, de er bestemt som ynglen
de, idet den tid, der har været til rådig
hed for undersøgelsen, ikke har gjort det
muligt at foretage en mere nøjagtig re
gistrering af antal ynglepar.
L i Il e L a p p e d y k k e r (Podiceps ruficollis)
I 1960 blev der i Fiskbæk A iagttaget en adult
med unger (Læssøe, Faunistisk kartotek) ; sam
me kilde oplyser, at 2 par ynglede på lokalite
ten samme år. Preuss (1969) angiver, at arten
yngler i den sydlige del af Hjarbæk Fjord. Iagt
tagelser fra 1970: 8. juli område A l ad og 3
pull. 27. juli l ad, 2 pull. og 26. august l ad,
3 store pull. Ørslevkloster Sø's udløb.
Top p e t L ap p e d y k k e r
(Podiceps cristatus)
Fåtallig ynglefugl. Preuss (1969) nævner ikke
arten som ynglefugl i Hjarbæk Fjord.
G r å a n d (Anas platyrhynchos)
Den foretrukne biotop er tagrørsbevoksninger
ne, men også den høje vegetation langs grøfter
og andre vandløb yder fortrinlig rededækning.
Fra medio juni sker der en mærkbar forøgelse
af antallet af gråandekuld fra andre yngleplad
ser.
I 1970 var tidspunktet for de første kulds
iagttagelse ca. tre uger senere end i 1969. Det
er i denne forbindelse nærliggende at henvise
til det sene forår i 1970. F. eks. var Hjarbæk
Fjord først isfri omkring den 20. april. Den
13.8. sås således to ugegamle kuld på hen
holdsvis 7 og 11 i Kvols Vig. Den 26.8. blev
el ca. 14 dage gammelt kuld iagttaget samme
sled.
A t l i n g a n d (Anas querquedula)
Den 5.7.1968 2 ad <j? og 6 pul!. ved Simested
A's udløb. Den 10.9.1969 l ad <j? og 3 pul!.
område E.
S k e a n d (Spat ula clypeata)
Den sikreste ynglebiotop er Simested enge (E).
I vigen ved Simested A den 29.6.1970 2 ad <j?
og 5 pull., den 27.7. l ad <j? og 8 pull. og den
13.8. l ad <j? og 6 pull.
T a f f e l a n d (Aythya. fm'ina)
Yngler muligvis visse år i Kvols Vig (A). Den
1 1 .8.1969 sås her l ad <j? og 4 pull. Hjarbæk

Fjord er ikke nævnt som yngleplads for taffel
and i en undersøgelse over artens yngleudbre
delse i 1966 (Hansen 1967 ) .
T r o l cl a n d (Aythya fuligula)
I 1970 blev troldand for første gang konstate
ret som ynglefugl ved Hjarbæk Fjord. Jeg hav
de i 1969 mistanke om, at arten muligvis ruge
de på en af holmene i Strandet Vig (B), idet
et par blev set regelmæssigt i yngleperioden.
Fra 1970 er der imidlertid flere observationer
af trolclandekulcl. Axel Schaffer, Viborg, (mundt
lig meddelelse) oplyser, at han den 2.8. i Stran
det Vig iagttog 3 adulte hunner med hver sin
ællingeflok samt 2 adulte hunner uden kuld.
Jeg har selv følgende iagttagelser af kuld fra
1970:
27.7. l adult hun m. 10 pul!. i Strandet Vig (B)
13.8. l adult hun m. 3 pull. i Strandet Vig (B)
13.8. l adult hun m. 4 pull. i Strandet Vig (B)
13.8. l adult hun m. 3 pull. i Kvols Vig (A)
26.8. l adult hun m. 6 pull. i Strandet Vig (B)
26.8. l adult hun m. 3 pull. i Strandet Vig (B)
9.9. l adult hun m. 2 pull. i Strandet Vig (B)
18.9. l adult hun m. 5 pul!. i Simested A (E)
Den sidste iagttagelse drejer sig muligvis om
et kuld, der er kommet fra en anclen lokalitet,
f. eks. Kvols Vig (A).
Den 27.7.1970 blev der iagttaget l ad. <j? og
4 pull. i Ørslevkloster Sø, der ligger umiddel
bart ved Hjarbæk Fjords nordlige ende (se fig.
l). I denne sø har troldanden været regelmæs
sig ynglefugl i flere år.
Grunden til troldandens indvandring som yng
lefugl skal nok søges i de ændringer, der er sket
i fjordens naturforholcl, f. eks. fjordens overgang
fra brakvands- til ferskvandslokalitet
T o p p e t S k a 11 e s l u g e r (Mergus serrator)
En rede med 2 æg blev den 9.6.1969 fundet i en
rørholm ved Simested A's udløb. Den 4.9. sås
l ad. <j? og 12 pull. ved åmundingen Udparre
de toppede skalleslugere ses i fjorden fra be
gyndelsen af marts til midten af juni. Hvor
ntange af disse fugle, der yngler ved fjorden,
er vanskeligt at sige, men hovedparten forla
der uden tvivl lokaliteten, inden æglægningen
begynder.
G r a v a n d (Tadoma. tadoma.)
Efter ultimo juni ses de første kuld i fjorden.
Det er muligt at følge de enkelte kuld til slut
ningen af juli. Der blev i 1968, 1969 og 1970
iagttaget henholdsvis 8, 6 og 13 forskellige kuld.
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G r å g å s (Anse1· anser)
Arten er ikke konstateret som ynglefugl ved
fjorden. I 1969 sås et par i Strandet Vig (B)
fra begyndelsen af marts. En rede blev påbe
gyndt på en af holmene i vigen. Gæssene for
lod imidlertid lokaliteten i løbet af ca. tre uger
uden at påbegynde æglægning.
K n o p s v a n e (Cygnus olor)
I 1968 var antallet af ynglepar 2, i 1969 3 og
.i 1970 rugede et par. Årsagen til nedgangen i
1970 kan måske være, at to par, der havde
påbegyndt rugning i Kvols Vig (A), fik æggene
ødelagt på et ret sent tidspunkt.
Der er i de senere år foretaget tre undersø
gelser over knopsvanens udbredelse som yngle
fugl i Danmark (Jespersen 1951, Paludan og
Fog 1956 og Bloch 1971). Hjarbæk Fjord figu
rerer ikke som yngleplads for knopsvane i disse
tre undersøgelser, men lokaliteten er taget i be
siddelse umiddelbart efter optællingen i 1966.
Grønbenet Rørhøne
(Gallinula chloropus)
Den bedste ynglelokalitet er i området omkring
Fiskbæk A's udløb (A).
B l i s h ø n e (Fulica atra)
Arten er i løbet af undersøgelsesperioden ta
get noget til som rugende fra 8 par i 1968 til
15 par i 1970. Forøgelsen af ynglebestanden
kan muligvis sættes i relation til ændringerne
i fjordens saltholdighed og bundvegetation.
S t r a n d s k a d e (Haematopus ostralegus)
Redeme findes oftest på den tørre engtype og
på dyrkede arealer. For denne art har med ret
stor sikkerhed alle par kunnet registreres.
V i b e (Vanellus vanellus)
Almindelig ynglefugl overalt ved fjorden.
S t o r P r æ s t e k r a v e (Charadri.t1s h iaticula)
Rederne findes især på tør, stenet bund. I den
sydlige del af område E findes en mindre ko
loni på 15-20 par (se fig. 5). Arten har en god
registreringschance.
D o b b e l t b e k k a s i n (GalUnago gallinago)
Yngler talrigt ved Simested A. Det nøjagtige
antal ynglepar er vanskeligt at fastslå. Tallene i
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tabel l må af den grund betragtes som mini
mumsangivelser.
R ø d b e n (Tringa totanus)
Ruger i alle områder, men talrigst i C, D og E.
Også for denne art er det vanskeligt at regi
strere samtlige ynglepar.
A l m i n d e l i g R y l e (Calidris alpina)
Yngler talrigst ved Simested A (se fig. 5). Det
er vanskeligt at fastslå det nøjagtige antal yng
lende almindelig ryle, talangivelsen i tabel l må
derfor tages med nogen forbehold og betragtes
som et minimum.
B r u s h a n e (Philomachus p ugnax)
Det er uvist, om bmshanen mger ved fjorden.
Arten er iagttaget på engene i fjordens østlige
del.
1968 20.5. 3 8 og 2 S? på Vorde enge (Jeppe
Ebdrup, mundtlig meddelelse)
1968 4.6. 5 8 l S? på Simested enge (E) han
nerne dansede
1969 3.6. l 8 på Simested enge (E)
1970 8.7. 2 8 og 4 S? på Simested enge (E)
fouragerende i vandkanten
Skovgård (1924) nævner, at et par muligvis
ynglede på Vorde enge (F) i 1916.
K l y d e (Recumirostra auosetta.)
Også for denne arts vedkommende er område
E den bedste biotop ; der findes her en mindre
koloni (fig. 5). Alle par har med ret stor sikker
hed kunnet registreres.
S t o r m m å g e (Larus canus)
Fåtallig ynglefugl på holmene
(B).

Strandet Vig

H æ t t e m å g e (La rus ridibundus)
Yngler med 200 til 400 par fordelt i to kolonier
(se fig. 5), hvoraf den ene findes på en af hol
mene i Strandet Vig (B) (se fig. 6) og den an
den i område E (se fig. 5). I 1968 rugede 15
par spredt på engene ved udløbet fra Ørslev
kloster Sø (C). Holmen i Strandet Vig (B), hvor
den ene koloni findes, er bevokset med tagrør
og ca. 20 meter lang og 1-1112 meter bred. I
1970 var antallet af reder 158. På samme tid
var holmen rugeplads for 3 par gråænder og
l par troldænder.
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Fig. 5. Koncentration af ynglende: l. Charadrius hiat-icula, 2. Calidris alpina, 3. Recurvirostra avo
setta og 4. Lams ridibtmdus i 1968, 1969 og 1970. Spredte yngleforekomster er ikke· vist på kor
tet. Se tabel l.

Concentrations of breeding: l. Charadrius hiaticula, 2. Calidris alpina, 3. Recurvir.ostra avosetta
and 4. Larus ridibundus in 1968, 1969 and 1970. Scattered breeding is not shown. See table l.
F j o r d t e r n e (Stema hinmdo)
Fåtallig ynglefugl i område C ved Ørslevklos
ter Sø's udløb.

DISKUSSION
I afsnittet om fjordens historie er nævnt,
at vandplanternes udbredelse og artssam-

mensætning er underkastet visse ændrin
ger som følge af Virksunddæmningens
etablering. Denne udvikling kunne tæn
kes at være af betydning for fuglene,
idet fourageringsmulighederne dermed
ændres. For de rastende fugles vedkom
mende er der konstateret visse forskyd101

Kvols enge
A

Podiceps ruficollis
Podiceps cristatus
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Spatula clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Mm·gus serrotor
Tadoma Tadorna
Cygnus olor
Gallinu/a chloropus
Fulica atm
Haematopus ostmiegus
Vanelltls vanellus
Chamdri.us h:iaticula
Gallinago gallinago
Tringa totanus
Ca lidris alpina
Ph:ilomachus pugnax
Recu.ruirostm avosetta
La·rus ca.nus
Larus ridibundus
Sterna hirrmdo
Ala·uda arvensis
Hirrmdo rustica
Riparia riparia
Oenantl1e oenanthe
Saxicola rubetra
Acroceplwlus scirpaceus
Acroceplwlus schoenobaneus
Sylvia communis
Anthus pratensis
Motacilla alba
M otacilla flava
Cannabina camwbina
Emberiza schoeniclus

Ørslev enge

Strandet enge
B

c

1968

1969

1970

?

?

l

(6)

(2)

(3)

(3)

l
l

l

l

l
l

1968

1969

1970

?
l

l

l
l

l

l

l

(3)

(3)

(4)

(4)

(3)

l?

l?

2

2

l
l

l
l

2
6
(25)
3

4
4
(30)
4

4
5
+
5

8

lO

(5)
15

(3)

(5 )

lO

l?

l
l

2

(3)
2

(4)
3
6

7
4
3
(2)

1968 1969

l?
l
l

l

6

(4)
4
6
+
2

lO

3
(3)
6

12

11

(7)

(5)

(2)

(3)

8

5

7

+
+

+
+
+

1970

(l)

45
140

(l)
l
6
(20)
8

+

2
+
+
+
+
+

2
+
+

+

+
+
+
+
+

6

2

158

15

l

3
+

2
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

3
+
6

4

+
+

+

(18)
6

5
27

+

+
+

2

(7)

+

+

(l)

2
5

(4)
13

+
+

+

(l)

(3)
19
(6)

(2)

9
18
90

l

l

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

(9)

+

Tabel l

Ynglefuglenes fordeling og parantal ved Hjarbæk Fjord i 1968, 1969 og 1970. Tal i parentes er
minimumstaL + angiver, at arten yngler, men ikke er optalt. Usikker yngleforekomst (æg eller
juvenile ikke iagttaget) er vist ved ?.
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Lynderup enge

Simested enge
E

D
1968 1969

(8 )

(10 )

1970

(12)

1968 1969

G

F
1970

1968

2

l

l

l

(6 )
2
4

(5 )
2

(8 )
2

(2 )

3

3

l
l
l

l
l
l

l

(l)

3
9

(2)
2
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1969

(2)

l alt

Virksund til
Lynderup

Vorde enge

1970

(2)

1968 1969 1970 1968 1969

2

l

2

?
5
(27)
3
4

l?
l
3

10

2

2

l
11
+

(35 )
4

8
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l
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(l)
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2
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(5)
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(8)
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3

l?
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3

4

+
+

+

+
+
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+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
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(16)
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+

+
+
+

+
+
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+

+
2

l

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

2

2

+
+
+
+
+
+
+
+
+

3

2
l

3
2

3
l

4
11
2
(4 )

l
4
(20 )

4
(20)

4
(2 )
10

3
(3 )
12

(6 )
l?

(4 )

19

136

+
+

+

3
9
+

220
+
+
+
+

+
+

l

l
5
+
3
(l)
8
(2)

7

6

4

8
8

4
9

+
7

2

4

8

8
49

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

325
2
+
+
+
+
+
4
+
+
+

+
+
+
+
+

2

3
(37)
4
3
5
4
l?
l?
l?
4
4
4
10
10
l
3

(27 )

(7)
12
43

(140) (137)
46
41
(15 ) (15 )
98 109
(39)
2?
41
18

l

l?
2

1970

(6)
15
43
+
43
(19 )
100

(38 )

(46)
l?

45

37
27
183

45
276
l
+
+
+
+
+
3
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Distributlan and number of breeding pai1·s at Hia.rbæk Fjord in 1968, 1969 og 1970. Ntunbers
in parenthesis are minimum 1wmbers, + · indicates breeding but the species was not cotmted,
while questionable breeding (eggs or juveniles not observed) are indicated by ?.
·
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ninger, der muligvis kan pege i denne
retning.
Blandt reservatets ynglefugle har det
i undersøgelsesperioden ikke været mu
ligt at spore større ændringer i bestan
dene som følge af nævnte forhold.
Antallet af ynglepar har været ret
konstant for de fleste arters vedkom
mende (se tabel 1), og de mindre ud
sving kan i lige så høj grad bero på
usikkerhedsfaktorer ved undersøgelsen
som på reelle svingninger i bestanden.
Der er dog grund til at nævne, at trold
anden i 1970 er konstateret som ny yng
lefugl, samt at antallet af ynglende blis
høns er fordoblet i undersøgelsesperio
den.
På længere sigt er der dog mulighed
for, at engbiotoperne vil ændre sig til
ugunst for visse ynglende vadefugle, f.
eks. klyde, almindelig ryle og dobbelt
bekkasin, idet der nu ca. 5 år efter Virk
sunddæmningens etablering kan spores
en tendens til at udvide arealerne med
egentlige landbrugsafgrøder. Denne ud
vikling muliggøres ved, at de fjordnære
områder ikke - som tidligere i brak
vandsperioden - jævnligt oversvømmes.
Reservatbestemmelserne tager i første
række sigte på at sikre de rastende fug
learter fred i jagttiden.
De ynglende arter giver reservatbe
stemmelserne imidlertid ikke nogen
egentlig beskyttelse. Et forbud mod
indsamling og ødelæggelse af æg og
yngel er medtaget i bekendtgørelsen,
men dette er i forvejen forbudt overalt
ifølge jagtloven (om indsamling af måge
æg, se jagtloven af 1967 § 28, stk. 3).
Det er derfor i denne forbindelse vigtigt
at være opmærksom på de ødelæggelser,
som landbrugsmaskiner og især grønt
høstere kan forvolde blandt de ynglen
de vadefugle.
Det kan fastslås, at reservatbestem
melserne ikke har haft nogen direkte ind
flydelse på ynglebestandene. De få æn
dringer, der er sket, f. eks. at troldanden
har etableret en mindre ynglebestand,
skyldes nok i højere grad ændrin�erne
i fjordens naturforhold.
104

For de rastende fugle har det imid
lertid været særdeles gavnligt, at Hjar
bæk Fjord er blevet vildtreservat, og der
har hvert år siden 1967 kunnet konsta
teres en mærkbar stigning i antallet af
rastende fugle.
Reservatets betydning som rasteplads
belyst ved regelmæssige tællinger, der
siden efteråret 1967 er foretaget ca. to
gange pr. måned, vil blive behandlet i
en senere publikation.
Nogle foreløbige data er givet i Dansk
Vildtforskning 1967/68 samt som orien
teringsartikler i danske jagtblade i 1969
(Jepsen 1968 og 1969).
SUMMARY
Breeding hirds at Hiarbæk Fiord
Hjarbæk Fjord (56°32'N; 09°l4'E) has been a
waterfowl reserve since 1967. The reserve in
cludes the fjord itself as well as a 100 metres
wide zone of the surmunding land area.
The Game Biology Station has studied the
wildfowl of the area during the last four years.
Species distribution and the nurnber of breed
ing birds have been recorded during 1968, 1969
and 1970. Observations covering these three
years, are the topic of this paper.
Virksund was closed with a dam in 1966 and
this caused a rapid change in the ecology of
Hjarbæk Fjord. Water salinity decreased and
caused, directly, great changes in the distribu
tion of the hottorn vegetation and its species
composition (Jepsen 1970).
Araund Hjarbæk Fjord, the landscape is
characterized by rneadows, coastal areas with
sand and rocks as well as slu:ub-covered, steep
slopes (see fig. 1). In the eastern part of the
fjord and araund the rnouths of the brooks
smaller beds of common reed (Phragmites com
munis) are found.
During the summer of 1969, an analysis of
coast and rneadow vegetation was carried out.
Figs. 3A and B are prepared on basis of this
analysis (see even fig. 2 and 4).
During each and every one of the three
study years, every area - labelled with letters
from A to G on figs. l and 5
was walked
through and the breeding birds counted twice.
The first count has taken place from medio
May and the second, primo June. The routes
have been spaced 50-100 metres apart.
Furthermore, the counts have been Supple
rnented with observations of paired off birds
and broods on the water. Reed beds an other
tal! vegetation, have been searched especillay
well.
Most of the common waterfowl species in Den
mark breed at Hjarbæk Fjord. Their nurnbers
and species composition are shown in table l.
-

Fig. 6. En del af holmen i
Strandet vig (område B),
hvor der i 1970 ynglede
158 par Lams ridibundu
· s
på ca. 30 m2. P. Uhd Jepsen
fot.

r

Part of the colony i n the
Strandet bay (area B) which
in 1970 contained 158
breeding pa·irs of Larus ri
dibundus on about 30 m2.

Breeding Joealities for four species, ringed plover
(Charadrius hiaticula), dunlin (Caliclris alpina),
avocet (Recuwirostra. avosetta) and black-head
ed gull (Laf'US riclibundtts), are shown in fig. 5.
These species are either typical colony breeders
or they frequent breeding localities, Jimited to
certain terrain types. No attention has been
paid to scattered breeding outside the areas
shown in fig. 5.
The effect of the dam at Virksund on the
distribution and species composition of water
vegetation, may affect the hirds. The availa
bility of forage plants is changed and various
swamp plants such as common reed and club
rush (Scirpus sp.) tend to expand, thus creating
new breeding areas for ducks, among others.
Tufted duck (Aythya fuligttla) bred for the
first time in 1970 and it is tempting to assume
that the biotope, just recently, has become
suitable for this species because the fjord has
been converted to a fresh-water locality.
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Boganmeldelser
5-vante Ekholm., Helge Hellqvist, Gudmund
Taksdal, Jørgen Jørgensen: Noreliske navne på
skadedyr og visse n yttedyr. 106 sider. Pris kr.
15,80. DSR Forlag, Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole. København 1971.
I det nordiske samarbejde mangler det sjæl-

dent på god vilje, men ofte skorter det noget
på evnerne til at komme på talefod med hin
anden. I 1965 besluttede nordiske landbrugs-,
havebrugs- og forstzoologer at nedbryde denne
barriere på deres felt, og resultatet af deres an
strengelser foreligger nu med en bog på 106
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sider, der foruden de videnskabelige navne gi
ver de populære, nationale betegnelser (»vul
gærnavne«) for samtlige vigtigere i Norden fo
rekommende skadedyr i landbrug, havebrug og
skovbrug med repræsentanter for rundorme,
krebsdyr, tusindben, insekter, spindlere, snegle
og hvirveldyr. For fuldstændighedens skyld har
man ikke holdt sig til de egentlige skadeforvol
dende arter, men også medtaget visse nyttedyr
bier, parasitter og prædatm·er.
Arbejdet er finansieret og udgivet af Nm·di
ske Jordbrugsforskeres Forening (NJF's) IV sek
tion under ledelse af Jørgen Jørgensen, profes
sor i Landbrugs- og Havebrugszoologi ved Den
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, i samarbej
de med en kollega og en forstzoolog fra hvert
nordisk land.
I anvendelse af de videnskabelige navne har
forfatterne kun i stærkt begrænset omfang
nævnt synonymer, men lagt sig nær op ad den
af B.-0. Landin anvendte nomenklatur i hans
svenske Fiiltfauna. Specielt for danske insekter
optræder en række danske betegnelser - til dels
nydannelser - som sikkert kun vil være kendt
af et fåtal af danske læsere, men som bl. a. be
nyttes ved undervisningen på Landbohøjskolen,
og derfor må betegnes som de formelt korrekte.
Bogen er stencileret med et behageligt tryk
og pæn indbinding. Den er nem at orientere
sig i, bl. a. fordi der for hvert af de fire sprog
er udarbejdet et udtømmende stikordsregister.
Betydningen af korrekte artsangivelser er af
så indlysende værdi, at den ikke behøver nær
mere begrundelse. Det må derfor anses for ri
meligt, at større biblioteker anskaffer sig vær
ket, ligesom det kan anbefales enhver, der er be
skæftiget med skadedy1·sbekæmpelse eller blot
interesserer sig for de i bogen omtalte dyre
grupper, at have den stående på sin reol.
N·iels Haarløo.
·

Bent Jørgensen (red.): Fttglelio i Danmark. 424
sider. Talrige illustrationer i farve og sorthvid.
Pris kr. 94,00. Forlaget Det Bedste. København
1971.
Under redaktion af Bent Jørgensen og med
en hel række kendte danske ornitologer som
medarbejdere er udsendt en dansk udgave af
»Book of British Birds«. Teksten er helt igen
nem omskrevet til danske forhold, mens hoved
parten af illustrationerne er de originale engel
ske. Efter en indledning om fuglelivet i Dan
mark historisk set følger et afsnit om at be
stemme fugle i felten, og derefter kommer ho
vedafsnittet på 260 sider om samtlige fuglear
ter, der yngler eller regelmæssigt optræder som
gæster her i landet. Afsnittet er inddelt efter
landskabsområder, idet dog de sjældne arter
samt Færøernes og Grønlands fugle er beskre
vet i særlige kapitler.
Efter hovedafsnittet følger nogle mindre, men
væsentlige og interessante kapitler om fugle-
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biologiske emner. Først beskrives fuglenes ud
vikling og deres ganske specielle bygningsmæs ..
sige tilpasning til flyvende levevis. Dernæst be
handles fuglenes adfærd i alle dens afskygnin
ger, og det sidste afsnit, der kaldes » Fuglen og
mennesket«, giver anvisninger på fuglestudier,
drøfter beskyttelsesforanstaltninger og bringer
en liste over vigtige fuglelokaliteter. Til slut er
der et register samt en oversigt over dansk
sproget litteratur om fugle, både bøger og tids
skrifter. Her må det konstateres, at redaktionen
åbenbart hverken kender » Danske Fugle« eller
»Flora og Fauna<<.
Bortset fra lidt »poppede« overskrifter hist
og her må denne bog betegnes som endog sær
deles velllykket. Den fås kun ved direkte hen
vendelse til forlaget Det Bedste, RådhuspladE. N.
sen 14, 1550 København V.

L. Ferdinand: Større danske fuglelokaliteter. Bd.
l. 230 sider. 48 tegninger og vignetter, 26 fotos,
16 kortskitser, l kortbilag. Pris kr. 85,00. Dansk
Ornithologisk Forening. København 1971.
I dette første bind af »Større danske fugle
lokaliteter« forelægges de indsamlede oplysnin
ger om fuglelivet i de forskellige danske amter
med angivelse af de vigtigste lokaliteter. Bogen
indledes med en række almene kapitler, først
om fuglenes forekomst i landskabet og om de
faktorer, der betinger den forskel i fordeling,
man kan iagttage, dernæst om hvordan fugle
ne optælles, og om hvordan de indsamlede fug
leiagttagelser er bearbejdet. Disse afsnit har in
teresse også uden for ornitologernes kreds, mens
de efterfølgende amtsbeskrivelser i sagens na
tur mest er for de aktive ornitologer. For hvert
amt er der en kortskitse med angivelse af loka
liteterne, en beskrivelse af landskab og fugleliv
i amtet, tips med hensyn til hvilke fugle der
kan iagttages i årets forskellige måneder, og
•mdelig en oversigt over ekskursionsstederne
med anvisninger på, hvordan man får flest mu
lige fugle at se i det pågældende område. Be
skrivelsen af hvert amt slutter med en littera
turliste. Bogen er illustreret med fugletegninger
af Jens Gregersen og en række fotografier med
typiske lokaliteter. Det meste af dette bind må
vel betegnes som primært materiale, der træn
ger til en analytisk bearbejdelse. En sådan be
arbejdelse vil da også fremkomme i et efterføl
gende bind, og først derefter vil man kunne se,
hvilke almene resultater det kæmpestore ind
samlings- og registreringsarbejde har bragt med
sig. Men også uden en sådan afrundende fort
sættelse har bindet sin store berettigelse som
fugletopografisk håndbog, hvori man kan slå
op og hurtigt finde frem til, hvilke fuglearter
der er mulighed for at iagttage i de forskellige
egne af Danmark.
Bogen fås ved henvendelse til DOF-salg, Bal
lerup Postkontor, 2750 Ballerup. (Giro 166141.)
E. N.

Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1970
og Gorm Pallesen

Af Pmben Bjøm
(Fin landsvej

8

A,

2800

Kgs. Lyngby)

(Vilh. Andersensvej

20, 4100

Ringsted)

With an English Summary

Ved et tilbageblik over vejrforholdene i 1970
vil man nok især hæfte sig ved den lange vin
ter med snedækket jord fra medio november til
ultimo april uden betydende tøperiocler, et for
hold, der gav næring til store forhåbninger til
»året efter 1969«. Foråret varede få dage med
næsten direkte overgang i en ubrudt række sol
skinsclage til slutningen af juni. J uli blev under
middel, og først med august indfriedes nogle af
de forventninger, der var stillet. Efterårsmåne
derne blev milde og fugtige; antallet af insek
ter var stort, men af interessante lepicloptera
yderst ringe sammenholdt med den betydelige
samleraktivitet Hvad migranter angår, skal man
nok tilbage til perioden før 1964 for at finde et
mindre interessant efterår.
Fortegnelsen over danske småsommerfugle
blev i 1970 øget med tre arter: Laspeyresia
corollana Hb., Telphusa. aethiops West. samt
Metzneria. metzneriella. Stt. Desuden erkend
tes to arter af ældre fangstdato som nye for
faunaen : Ca.ryoculu.m albifasciellmn Toll. og
Batia. la.mbdella Don. Af disse arter er sidst
nævnte bemærkelsesværdig, da hidtil nærmeste
fund er fra Mellemeuropa.
Af habituelt migrerende pyralider bør enkel
te fremhæves : Evergestis limbata L. optrådte
atter (expansionsperiode?); forekomsten af Py
rausta. fla.valis Schiff. var over middel; Pi011ea
ferrugalis Hb. udmærkede sig ved for første
gang i en årrække at udeblive.
Af vore labilt forekommende arter synes
Phlyctaenodes palealis Schiff. at have indledt
sin 3. periode i dette århundrede som fast
dansk art. Imellem perioderne har der været
enkelte fund, formentlig strejfere.
Fundet af Nephopteryx similel/a Zck. i 1970
antyder en ny opgangsperiode i denne arts
fluetuerende forekomst.
Nomophila. noctuella. Schiff. var ligesom
Phlyctaenodes sticticalis L. af god middel hyp
pighed i 1970, omend langt sparsommere end i
1969.

Flora. og Fatma. 77: 107-11 1 . Arlws 1971.

En opgørelse over ældre danske fund af En
dotriclw flmnmealis Schiff. har vist, at arten i
visse år fanges langt fra sine standpladser. 1970
synes at have været et sådant år (se nærmere
i listen).
Arets største microlepidopterologiske begiven
hed var klækningen af Pyrausta palustralis Hb.
Hvorvidt arten fortsat vil progrediere, forblive
som dansk yngleart eller regrediere bliver in
teressant at følge i de kommende år. Fra Fin
land er der ligeledes meldt om klækning af
arten.
Pyrausta. cingulata. L. synes forsvundet fra de
sydbornholmske ynglepladser.
Indholdet af nærværende liste er øget sam
menlignet med tidligere årslister, et forhold,
der ikke alene skyldes det store tillæg. Frem
over vil man bestræbe sig på yderligere at føl
ge udviklingen indenfor disse grupper, således
at enhver meddelelse af interesse vil blive bragt
i listen, herunder også biologiske iagttagelser
og faunistiske oplysninger. Dette kræver imid
lertid indberetning også af årets mindre rarite
ter. Meddelelser, der ikke bliver bragt i listen,
bliver alle katalogiseret (af G. Pallesen).
I den flg. liste benyttes forkortelsen SPF
Statens Plantepatologiske Forsøgs fælder (O.
Karsbolt det.).
=

Fyralina

Cmmbus sal·ineZZ.us Tutt.
Fyn : · Stige, 28.7. (O. Buh\).
Grambus dumetellus Hb.
Loll. : Sakskøbing, l stk. 6.7. (E. Pyndt).
V-it-ula. edmandsae Packarel
Jyll.: Studsgård v. Herning, l stk. 26.8. (SPF).
3. danske lokalitet.
Zaphoclia con volutel/a Hb.
Jyll. : Skagen, l stk. 5.6. (G. Pallesen). 3. jydske
fund.
Selagia. spadieel/a Hb.
Læsø: Byrum, l stk. 4.8. (S. Kaaber).
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Salebria adelphella F.R.
Fyn: Dinestrup strd., 2 stk. 28.6. (O. Buh!).
Nephopteryx similella Zck.
Falst. : Mellemskoven, l stk. 13.7. (P. L. Holst).
Ikke noteret i Danmark siden 1959.
Nephopteryx albicil/a H.S.
Loll. : Frejlev skov, 2 stk. 13.7. (J. Lundquist og
E. Pyndt). Hidtil kun kendt fra Møn: Ulvshale.

Pyrausta flavalis Schiff.
Bomh . : Svaneke, l stk. 18.7. (K. Schnack), Øle
ne, l stk. 3.8. og Almindingen, l stk. 4.8. (N.
Ulrik Møller), Saltuna, 6 stk. 3.-5.8. (E.Vilsund).
Pyra.usta palustralis Hb.
Møn : Ulvshale, pu. i antal i stængler af Rumex
hydmlapathum 15.6., imago sværmende om fo
derplanten 22.6. (J. lngwersen).

Diaryetria splendidel/a H.S.
Bomh. : Balka, l stk. 15.8. (J. C. Jensen).

Pyra.usta nubilalis Hb.
Også på Fyn (Dinestrup strd. og Lundsgård) i
juni (O. Buh!).

Apomyelois b·ist1·iatella Hulst.
Møn : Høvblege, l stk. 30.8. (K. Schnack).

Stenoptilia pneumonanthes Schleich.
Også på Læsø: 2 stk. 2.7. (S. Kaaber).

Endotricha fla.mmealis Schiff.
Fyn: Dinestrup strd., 2 stk. 9. og 27.8. (O. Buh!).
J yli. : Juelsminde, l stk. ? (O. Høegh-Guldberg).
Læsø, l stk. 3.8. (S. Kaaber). Tidligere fanget
flere gange på Anholt.

Leioptiltts osteodactyltts Z.
Læsø: Østerby, l stk. 26.7. (C. Aastrup).

EvergesUs limbata L.
Bornh.: Vang, l stk. 25.7. (K. Schnack).
Nomophila noctuella Schiff.
I 1970 jævnt godt forekommende i alle lands
dele fra 10.7. Forårstilflyvningen repræsenteret
ved et fund: Sjæl!. : Valby, l stk. 9.5. (R. Søren
sen).
Phlyctaenodes palealis Schiff.
Atter adskillige fund i 1970: Bornh . : Svaneke,
l stk. 25.7. (K. Schnack). Lal!. : Sakskøbing, l
stk. 4.8. (E. Pyndt). Falster: Hannenov, l stk.
19.7. (M. Fibiger), Mellemskoven, l stk. 25.7.
(E. Palm). Møn: Høvblege, l stk. 4.8. (H. K.
Jensen). Sjæl!.: Fakse, l stk. 24.7. (B. Høier
Clausen), Grib skov, l stk. 19.7. (J. E. Jelnes).
Phlyctaenodes tu.rbidalis Tr.
Bomh . : Svenskehavn, 2 stk. 13. og 19.7. (O.
Buh!). Falst.: Atter i Hannenov, l stk. 9.7. ( K.
Schnack).
Phlyctaenodes sticticalis L .
Sparsom forekomst sammenlignet m e d 1969,
men dog over middel. Bornh . : Sandkås, 3 stk.
31.7.-4.8. (H. Lind). Fyn: Dinestrup strd., Ket
trup strd., Åmp, Akerup og Stige i mange expl.
31.7.-31.8. (O. Buh!). J yli. : Blåvand, l stk. 2.8.
(K. Schnack)
Diasernia litterata Sc.
Atter konstateret i antal på tidligere lokalitet :
Sjæl!. : Grib skov, antal 24.8. (J. E. Jelnes).
Cynaeda dentalis Schiff.
Sjæl!. : Kalundborgegenen (Vest-Røsnæs og Kai
red), flere expl. 15.-20.8. (M. Fibiger).
Pi011ea inqu.inatalis z.
Jyll . : Løvenholm, l stk. 20.6. (G. Pallesen). 3.
danske expl. og 2. lokalitet.
Pyra.usta cilialis Hb.
Atter på Bornh. : Rispebjerg, 3 stk. 10.7., l stk.
12.7., 3 stk. 13.7. og 2 stk. 15.7. ( 0. Buh!).
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Pselnophorus brachydactylus Tr.
Jyll . : Hammer bakker, 2 stk. 26.6. (W. van
Deurs). Ny dansk nordgrænse.
Tortricina

Tortrix rigana Sodof.
Jyll.: Muldbjerge, stort antal 4.6. (artens gamle
lokalitet - G. Pallesen leg.).
Caceocia decretana Tr.
Læsø : Østerby, 10 stk. 23.7. (C. Aastrup). Til
syneladende udbredt og ikke sjælden med My
rica gale i Jylland.
Lozopera beatricella Wals.
Fyn: Odense, l stk. 10.7. (SPF).
Phalonia implicitana Wck.
Sjæl!.: Gudmindrup Lyng, l stk. 12.8. (0. Kars
halt).
Phalonia curvistrigana Wilk.
Jyll. : Glatved, antal 29.7.-8.8. (P. L. Holst).
Phalonia atricapitana Stph.
Sjæl! . : Kirke Værløse, la. 27.7. (H. Henriksen).
Udbredt og ikke sjælden i Østjylland på lettere
jorder.
Phalonia affinitana Dg!.
Jyll . : Kalø, antal 15.6. (G. Pallesen og S. Kaa
ber). Arten er mere udbredt i Danmark end
tidligere antaget.
Phtheochroa sodaliana Hw.
Endelave, l stk. 22.6. (H. K. Jensen). Ny for det
jyske område.
E vetrio post-icana Zett.
Sjæll. : Lyngby mose, l stk. 24.5. (E. Palm).
Anchylis upupana Tr.
Sjæll. : Eliinge Lyng, 3 stk. 7.6. (E. Palm).
Natocelia iunctana H.S.
Sjæl! . : Atter i Kongelunden, 16 stk. 28.6. på
Hg.-lys (E. Palm).

Natocelia i.nca.niata1w Hh.
Møn : Klinten, l stk. 31.8. (K. Schnack).
Semasia. quaclrana Hh.
Jyll.: Muldbjerge, l stk. 4.6. (G. Pallesen).
Semasia subsequa.na Hw.
Sjælland: Hareskoven, 5.5., Præstø 3.5. (K.
Schnack). Arten må nu antages for udbredt og
alm. med ædelgran i hele landet.
Senwsia ericetana H.S.
Jyll. : Jerup, 3 stk. 6.6. (G. Pallesen). Arten fin
des i Jylland i lavt aspe-krat, ikke ved melbær
ris.

pulus tremula i S aperda galler, l stk. 26.4., 4
stk. 9.5. og l stk. 17.5. (P. L. Holst). Samme lo
kalitet: 12 la. 17.-28.5., 4 stk. klækket, resten
parasiterede. Fandtes også uden tilknytning til
S aperda-galler, isæ1· i barksår i grenvinkler i op
til 4 m højde (G. Pallesen). Skindbjerg Krat, 2
pupper (parasiterede) primo juni (G. Pallesen).
Ny for Danmark.
-

Laspeyresia. du.plicana Zett.
Jyll. : Glatved, 2 stk. 21.6. og 5.7., Ginneskov
Krat, 2 stk. 4.7. (P. L. Holst).
lÆspeyresia palUfrontana Zell.
Sjæll. : Boserup skov, antal 7.7. (H. Hendriksen).

Semasia n igromaculana. Hw.
Bornh . : Rispebjerg, l stk. 11.7. (O. Buh!). Ny
for Bornholm (?).

Laspeyresia orobmw Tr.
Sjæl!. : Gudmindrup Lyng, l stk. 14.8. (0. Kars
holt). Læsø : Bovet, antal 3.7. (S. Kaaber).

Semasia lacteana Tr.
Læsø, fl. stk. ultimo juli (C. Aastrup). Se også
tillæg.

Pammene inqtdlina Fletcher.
Jyll . : atter i Hvidding krat, men i antal i sol
skin 9.5. (Holst, Kaaber og Pallesen). Tidligere
kun fanget enkeltvis, men i adskillige jyske
egekrat Sjældnere på Øerne.

Semasia pupillana Cl.
Læsø, fl. stk. (S. Kaaber).
Eucosma danicana v. Schantz
�'løn : Høvblege, l stk. 5.8. (H. K. Jensen).
Eucosma crenana Hh.
Sjæl! . : Asserbo, l stk. 19.4. (K. Schnack). Ny
for Sjælland. Jyll. : Hvidding krat, l stk. 9.5.
(P. L. Holst). Imago er særdeles vanskelig at få
på vingerne (bedst ved barometerfald), mens
larven er let tilgængelig ultimo juni.
Eucosma proximana H.S.
Jyll . : Borup hede, l stk. 16.6. (P. Bjørn). Om
udbredelse og hyppighed gælder formentlig det
samme som under Semasia. subsequana.
Lobesia fuligana Hw.
Jyll . : Harboør, l stk. 28.7. (P. L. Holst), Blå
vand, 2 stk. 1.-2.8. (K. Schnack).
Enclothenia. carbonana Dbld.
Falster: Mellemskoven, l stk. 25.7. på Hg.-lys
(E. Palm).
Apotom.is inficla Heinr.
Endelave, fl. stk. 20.6. (H. K. Jensen).
Argyroploce tieclemanniana Z.
Bornh. : Ølene, 2 stk. 19.7. (K. Schnack). Læsø:
Østerby, l stk. 15.7. (C. Aastrup).
Laspey·resia tenebrosana Dup.
Sjæl! . : Alindelille, l stk. klækket af la. 14.9. fra
frugt af Cmtaegus (G. Pallesen). I litteraturen
kun angivet fra rose (hyben).
Laspeyresia. seruillana Dup.
Sjæl!. : Kaldred, l stk. 10.6. (H. K. Jensen). Jyll . :
Hvidding krat, l stk. 17.6. (G. Pallesen).
Laspeyresia corrollana Hb.
Jyll. : Hvidding krat, larver og pupper på Po-

Pammene albuginana Gn.
Jyll . : Hvidding krat, l stk. 11.6. (G. Pallesen).
Med undtagelse af P. argyrana er de øvrige ar
ter i gruppen endnu ikke noteret fra Jylland.
Pammene aurantiana Stgr.
Lolland : Lindelse, l stk. 3.8. (E. Palm). Jyll. :
Feldballe, 2 stk. 9.7. (S. Kaaber). Ny for Jylland.
Pammene obscura1w Stph.
Jyll. : Hals Nr.skov, l stk. 18.6. (G. Pallesen).
Tidligere kun fundet på Bornholm og i Nord
sjælland.
Pammene germarana Hb.
Sjæll. : Knudskov, 2 stk. 12.7. (P. L. Holst) ,Tok
kekøb Hegn, 2 stk. 1969 og 70 (H. Hendriksen).
Pammene luedersiana Sorh.
Jyll . : Hals Nr.skov, 6 stk. 24.5. (P. L. Holst). 2.
jyske lokalitet.
Tineina

Agonopteryx pallorel/a Zell.
Sjæl!. : Høve, l stk. ex la. 4.7. (E. Palm). Tidli
gere kun fundet J y!l. : Glatved.
Agonopteryx scopa:riella Hein.
Sjæl!. : Eliinge Lyng, l stk. 2.5. (E. Sørensen),
Jyderup skov, 3 stk. 2.5. (E. Sørensen).
Agonopteryx propinquella Tr.
Sjæll. : Eliinge Lyng, l stk. 30.5. (E. Sørensen),
Sengeløse, l stk. 24.8. (E. Palm).
Agonopteryx p urpurea Hw.
J yll. : Glatved, l stk. 8.6. (G. Pallesen).
Agonopteryx astrantiae Hein.
Jyll . : Lovnkær, l stk. 30.7. (K. Schnack).
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Depressa·ria badiella Hb.
Møn: Høvblege, 2 stk. 30.8. (K. Schnack).
Depressaria eremitel/a Stt.
Sjæll. : Jyderup skov, 7 stk. 2.5. (E. Sørensen),
Gudmindrup Lyng, 2 stk. 20.-21.10. (0. Kars
halt). Jyll.: Fredericia, l stk. 20.10. (R. Søren
sen).
Depressaria artemisiae Nick.
Møn : Høvblege, l stk. 13.8. (E. Palm).
Depressaria tdtimella Stt.
Sjæll. : Jyderup skov, 2 stk. 6.-7.6. (E. Palm, E.
Sørensen).
Rhinasia ferrugella Schiff.
Jyll. : Glatved, talrig 5. og 24.7. (P. L. Holst).
Omkring Campanula persicifolia.
Bmchmia inornatella Dgl.
Jyll . : Kalø, 2 stk. 15.6. (G. Pallesen).
Brachmia dhnidiella Schiff.
Jyll . : Outrup hede, 3 stk. 22.6. (W. van Deurs,
E. Traugott-Olsen).
Brachmia Uneolelia Zell.
Jyll . : Sandmilen, antal 5.6. (G. Pallesen). Kan
regnes for udbredt i Vendsyssel nord for Fre
derikshavn.
Anarsia lineatella Zell.
Falster: Hannenov, 24.7. (J. Lundquist).
Diehomeris ustulella F.
Loll . : Frejlev skov, 4 stk. 27.7. (E. Pyndt).
Chelaria gibbosel/a Zell.
Jyll. : Hvidding krat, l la. 4.6. (C. Aastrup).

Augasma aemtell-u.m Zell.
Jyll . : Ebeltoft, i tusindvis 14.6. sværmende
solskin kl. 14-15, enkeltvis 20.6. (P. L. Holst).
Coleophom sq·ualorella Zell.
Bornh . : Snogebæk, 3 stk. 30.7. (G. Jørgensen).
Coleophora. aditmctella Hodgk.
Endelave, l stk. 22.6. (H. K. Jensen).
Coleophora binderella Kollar.
Sjæll. : Glænø, l stk. 28.6. (H. K. Jensen).
Calopt-ilia populetormn Zell.
Loll . : Sakskøbing, l stk. 3.8. (E. Pyndt).
Callista torqttillella Zell.
Endelave, antal 21.6. (H. K. Jensen).
Douglasia transuersella Zell.
Sjæll . : Tisvilde, talrig 8.7. ved GnaphaUum (W.
van Deurs). Ikke noteret i Danmark siden 1923
(Bomh.).
Elachista mitterbergeri Rbl.
Sjæll. : Broksø, l stk. 28.6. (E. Traugott-Olsen).
Elachista bifasciella Tr.
Endelave, l stk. 26.6. (H. K. Jensen).
Elachista zonariella Tgstr.
Sjæll. : Glænø, l stk. 28.6. (H. K. Jensen).
Hyponomeuta irrorellus Hb.
Loll. : Sakskøbing, l stk. 27.7. (E. Pyndt).
Nidit·inea piercel/a Bent.
Møn : Ulvshale, 2 stk. 22.6. (G. Jørgensen). Jyll. :
Hals Nr.skov, 2 stk. 5.-7.6. (G. Jørgensen).
Inf-u1·citinea mamnii Rbl. ( lunatella Ben.)
Loll. : Frejlev skov, l stk. 12. 7 (E. Pyndt).
=

Stenolechia gemmella L.
Loll. : Hunseby strd., fl. stk. 5.9. (E. Pyndt).
Telphusa scalella Sc.
Jyll . : Hvidding krat, typedyr 1 1.6. (G. Pallesen).
Telphttsa aethiops West.
Jyll. : Henne, l stk. 5.6. (P. L. Holst). Ny for
Danmark. Arten forekommer bl. a. i England
og ligner mest en mørk Telplwsa diffinis.
Gelechia incomptella H.S.
Bornh . : Ølene, l stk. 6.6. (O. Karshlot).
Gelechia solutella Zell.
Jyll . : Outrup hede, l stk. 20.6. (W. van Deurs).
Scrobipalpa clintoni Pov.
Sjæll. : Gudmindrup Lyng, pu. antal 17.8.
stængler af Rumex crispus (0. Karsholt).
Metzneria metzneriella Stt.
Bornh . : Rutsker Højlyng, la. og pu. i antal 1 1.5.
og 5.6. i kurve af Centuarea ;acea (O. Km·sholt).
Sjæll. : Amager Fælled, l stk. 4.6.68 samt antal
18.6.70 (0. Karsholt). Ny for Danmark. Kendt
fra vore nabofaunaer.
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Phylloporia bistrigella Hw.
Jyll. : Hals Nr.skov, antal 5.-7.6. (G. Jørgensen).
Incuruaria muscalella F.
Falster: Gedesby, l stk. 7.8. (K. Schnack).
Nemoplwra pilel/a F.
Jyll. : Borup hede, 2 stk. 13. og 16.6. (P. Bjørn).
Arten ret udbredt i nordlige Jylland.

Tillæg

Phlyctaenodes palealis Schiff.
Yderligere fund i 1969: Bornh.: Svenskehavn, l
stk. 22.7. (H. Lind). Falst. : Sillestrup, l stk. 25.8.
(N. Madsen).
Platyptilia isodactyla Zell.
Lolland : Nysted, antal juni 1969 (N. Madsen).
Sjæll. : Holbæk, 8.9!69 (N. U. Møller).
Semasia lacteana Tr.
Jyll . : Als, Rønhave, fl. stk. 30.7.-6.8.69. (SPF).
Ny for Jylland.

Pammene albttginana Gn.
Jyll . : Vosnæs, l stk. 3.7.69 (S. Kaaber). Ny for
Jylland.
Depressaria olerella Zell.
Sjæll . : Asserbo, l stk. 16.5.60 (H. K. Jensen).
Batia Iambelella Don.
Jyll. : Svejbæk, l stk. 19.7.39 (Otto Møller leg,
W. van Deurs coll., Jackh og Wolff det.). Den
bornholmske Batia er B. ·intemella Jackh.
Amphisbatis incongr-uella Stt.
J yIl. : Grenå hede, l stk. 17.4.68 (G. Pallesen).
Braclunia lutatella H.S.
Sjæll. : Frederiksdal, l stk. 6.8.68 (O. Karsholt).
Cllelaria gibbosel/a Zell.
Jyll. : Hald Ege, 2 stk. 29.7.69 (O. Km·sholt).
Telplwsa scalella Sc.
Jyll . : Ginneskov Juat, l stk. 24.6.68 (O. Karsholt).
Gelechia cuneatella Dgl.
Fyn : Arslev, l stk. 14.8.69 (SPF), Svendborg, 2
stk. 9. og 11.9.69 (O. Karsholt).

Euspilapteryx phasianipennella Hb.
Svinkløv, 2 stk. 16.9. og 9.10.67 (G. Pallesen).
Elachista m.itterbergm·i Rbl.
Falst. : Bøtø, 3 stk. 17.6.69 (E. Traugott-Olsen).
Hidtil kun 3 e>;pl. fra Fanø.
Elachista pomerana Frey
Sjæll . : Boserup skov, l stk. 30.6.64 (E. Traugott
Olsen). 3. danske expl.
Nemophora. pilel/a F.
Jyll. : Arten er æt udbredt i Nordjylland og
forekommer på ret forskellige biotoper, f. eks.
Tversted (klit) og Jerup (mose) juni 1967 (G.
Pallesen).
Adela ru.fi.frontella Tr.
Jyll. : Øer, l stk. 4.6.68 (G. Pallesen). Tidligere
kun fundet ved Fåborg for mange år siden.
T·rif-u.rcula grisee/la Wolff
Sjæll . : Asserbo, l stk. 10.6.64 (N. L.Wolff). 2.
elanske fund.

Korrektion

Gelechia incomptella H.S.
Jyll. : Solsbæk, l stk. 19.5.66 og Klosterhede, l
stk. 25.6.66 (P. L. Holst).

Piercea luridana Gregs.
Bornh. : Vang, 10.8. 67. Expl. er Piercea alisman a
Rag.

Gelechia ignorantel/a H.S.
Fyn: Arslev, l stk. 2.7.68 (SPF). 3. elanske fund.
Jyll . : Ginneskov luat, l stk. 28.7.68 (O. Karsholt).

Laspeyresia m.icrogrammana. Guen.
Fundet fra Rømø 18.8.69 udgår også, da det
drejer sig om Lasp. compositella..

Scrob·ipalpa sal-icomiae E.Her.
Sjæll. : Rødvig, l stk. 18.6.57 (H. K. Jensen).
Cm·yocttlu.m. albifasciellu.m Toll.
Sjæll.: Vallø, l stk. 21.8.58, Marbjærg skov, l
stk. 1 1 .8.61 (H. K. Jensen leg., O. Karshalt det.).
Ny for Danmark.
Caryoculu.m blandulellwn Tutt.
Sjæll . : Melby Overdrev, l stk. 13.7.68 (0. Kars
halt).
Caryoculu.m macuUferell·u.m Dgl.
Jyll. : Argab, 3 stk. 3.8.68 (O. Karshol t) - genit.
ve�·if.
Bryotropha plantarielid Tgstr.
Jyll. : Friisenborg, l stk. 9.7.66 (G. Pallesen),
Djeld, l stk. 20.6.68, Sevel, l stk. 21.6.68, Gin
neskov krat, l stk. 21.6.68 (0. Karsholt).
Paltodora cytissella Curt.
Hald Ege, l stk. 29.7.69 (O. Karsholt).
Monochroa palttstrella Dgl.
Amager: Kastrup, l stk. 6.7.69 (O. Km·sholt).
Cosmopteryx dru.ryella Zell.
Møn : Høvblege, 5 stk. 19.6.69 (O. Karsholt).
Coleoplwra aditmctella Hodgk.
Sjæll . : Glænø, l stk. 14.6.69 (G. Jørgensen).

SUMMARY
This annua] list presents the more notable
æcords of m·icrolepidoptera in Denmark 1970.
Five new species to the fauna were announced :
l) Laspeyresia. corollana Hb., 2) Telphusa. aethi
aps West., 3) Metzneria. metzneriella Stt., 4) Ca
ryoculum albifasciellt1.1n Toll., 5) Batia. lamb
del/a Don. (previous Batia from Denmark turn
ed out to be B. i.ntemella Jackh).
Migrants: Nomophila noctuella Schiff. and
Phlyctaenodes st-ictical-is L. not uneomrnon in
1970. Evergestis li:m.bata L. was recaptured.
Nine specimens of Pymusta fiavial-is Schiff. were
taken, which is considerably more than in a
nonnaJ year. Plonea. ferru.galis Hb. was not re
corcled.
Fluctuants: Several records of Phlyctaenodes
palealis Schiff. from 1969 og 1970. The species
was extremely rare in Denmark in the period
1951-1968.
Laspeyresia. tenebrosana. Dup. was hatched
from the fruit of Cmtaegus oxyacanthae (Rosa.
is considered the only foodplant for this spe
cies).
The expanding PyraUd, Pyrattsta palustmlis
Hb., which is a relatively new species to the
fauna, was at the first time in Denmark found
in the larval stage (in Ru.mex hydrola.pathum).

111

Boganmeldelser
Danmarks Dyreverden: 8. F·ugle 3. Redaktion:
Hans Hvass. 5 farvetavler (Preben Dahlstrøm),
talrige tegninger (Ebbe Sunesen) og fotografier.
Rosenkilde & Baggers Forlag. København 1971.
Sidste bind om fugle i Danmarks Dyreverden
omfatter spætter og spurvefugle og er skrevet
af Poul Hald-Mortensen, Anders Holm Joensen
og Jørgen Rabøl i fællesskab. De forskellige bi
drag er flettet ind i hinanden og dækkes i store
træk af de pågældende forfatteres interesseom
råder. Som i de andre bind lettes overskuelig
heden ved margenoverskrifter, således at bogen
kan bruges som opslagsværk ved siden af en
mere kontinuerlig læsning. Endvidere er der
fælles for de tre bind om fugle udfærdiget et
navneregister.
De oplysninger, man får om forskellige sider
af fuglenes liv, er naturligvis varierende fra art
til art også afhængig af de tre forfatteres spe
cialer, men de forskellige store og små afsnit i
mosaikken falder naturligt sammen uden næv
neværdige brud på helheden.
Som tidligere ved anmeldelsen af fuglebin
dene må jeg igen undre mig en smule over de
upræcise lydbeskrivelser, som stadig virker an
tikverede at sammenligne med tidligere tiders
naive billeder af fugles udseende. Kun et par
eksempler vil jeg tillade mig at korrigere. F.
eks. sammenlignes lille flagspættes trommen
med den store flagspættes, hvis trommen skulle
"falde i tonehøjde« (side 27). Da spætternes
trommelyde er støjlyde uden tonehøjde, kan de
jo ikke så godt ændre frekvens, derimod skyl
des den hørlige forskel, at den store flagspætte
accelererer sin trommen, medens den lille flag
spætte holder tempoet (antallet af trommeslag
pr. sekund) konstant !
Sangdroslens sang (beskrevet side 171) angi
ves med »højere« toner end solsortens. Det er
korrekt, hvis man kun sammenligner med l'
del af solsortens frase med de dybe, næsten
rene fløjtetoner, ofte i melodiske intervaller;
men solsortens afsluttende del, kadencen, som
i menneskeøren lyder gnidret og ubehagelig
skinger, hører ligefuldt med i karakteristikken
af motivsangen og består af lyde med særdeles
høje frekevnser helt op til 10 KHz (10000 dob
beltsvingninger i sek.)!
Også denne gang må man glæde sig over de
mange smukke nyheder i valget af fotografier,
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f. eks. flere fuldtræffere af Elvig Hansen: side
6, 84-85 og side 170. Er det et udtryk for
medfølelse for den stakkels mus på side 113, at
billedet har fået sørgerand? De tegnede farve
tavler er måske ikke helt på højde med tidli
gere; flere af fuglene især lærker og drosler
virker vel stive, ikke mindst ved siden af de
mange levende fotografiske gengivelser.
På trods af visse indvendinger er det lykke
des i forbavsende grad igen at bidrage med
noget væsentligt til overfloden af ornitologisk
literatur.
Poul Bondese11 .

Anthony Smith: The seasons. Rhythms of li.fe:
cycles of change. 318 sider. 40 dobbelttavler
med fotografier i farver og sort-hvidt, 75 af
hver. 19 tekstfigurer. Pris : f 3,25. Weidenfeld
& Nicolson. London 1970.
Forf. kalder sig naturvidenskabelig journalist
og skribent, og han kan sine kram. Det er en
godt disponeret, velskrevet og fortrinlig illustre
ret bog, hvor utallige problemer, som beskæfti
ger natmvidenskabsfolk i dag, er serveret i let
fordøjelig fmm og smukt. Stoffet er delt i 18
kapitler af vidt forskelligt indhold; alle er dog
om eller med stærk relation til den petiodicitet,
der betinges af jordens bevægelser om solen og
om sin egen akse samt af månens indflydelse på
livet, specielt i tropiske tidevandszoner. Efter
en kort indledning gør forf. rede for de forskel
lige almanakkers tilblivelse. Derefter omtales
bl. a. jordens egen situation og mulighed for liv
på andre kloder. I de følgende afsnit behandles
svingninger i tidligere geologiske tidsaldre og
klimaforhold i vore dage, årsrytmer i kolde,
tempererede og vat111e egne samt naturkata
strofer af enhver art. Et kapitel, der kaldes liv
uden årstider, drejer sig om huletilstande. Der
næst omtales forplantning, forskellige dyregrup
pers vandringer, inaktivitet i den ugunstige del
af året, tilpasningsfatver og forskellige periodi
ske tildragelser i planteverdenen. Et broget og
brugbart sagregister afslutter bogen, som bør
læses fra ende til anden, hvis fuldt udbytte til
stræbes. Undervejs kan en specialist nok finde
en og anden lidt usikker .zoologisk detaille, som
han dog bør affinde sig med i en så vidtspæn
dende fremstilling som den foreliggende.
B. Løppenthin

En sjælden landsnegl : Ovatelia myosotis (Draparnaud 1805)
Af Knucl Nøhr Jørgensen
(Langelandsvej 62 th.,

2000

København F)

With an English Summary

Ovatella m yosatis (Drap.) er en af vore
mest sjældent forekommende landsneg
le, idet den kun er fundet på 4 lokalite
ter herhjemme: ved Svendborg, på Ærø
og på Langeland, samt på Samsø.

UDBREDELSE
O. myosotis' udbredelse er meget spora
disk. Den træffes ved Englands kyster,
langs den tyske, hollandske og belp-iske
Nordsø-kyst, i de vestlige Østersø-egne
samt i Middelhavsområdet. Hertil må
bemærkes, at Steenberg 191 1, p. 204,
nævner, at artens æglægning er iagttaget
»ved Frankrigs kyst« . Om der er tale
om iagttagelser foretaget ved den fran
ske Middelhavskyst eller ved den atlan
tiske, har det ikke været muligt at få
klarlagt; men jeg vil alligevel anse det
for meget sandsynligt, at arten må kun
ne træffes ved den franske Atlanterhavs
kyst.
Bemærkelsesværdigt er det, at O.
myosotis er fundet i en daddelpalme
oase (Tauoga) i Tyrkiet. Oasen ligger 30
km fra kysten øst for Izmir. Årsagen til,
at arten træffes her, må være, at denne
oase ligger midt i et saltsumpområde.
O. myosotis er første gang konstateret
i Danmark i 1903, hvor H. Lynge fandt
en del eksemplarer på stranden ved
Bjørnemose øst for Svendborg (Steen
berg 1911, p. 204). Balsløv og Petersen
eftersøgte den forgæves samme sted i
en årrække (Balsløv og Petersen 1944, p.
331). I 1937 og 1938 lykkedes det dog
museumsinspektør Poul Bondesen at gen
finde arten i få eksemplarer ved Bjørne
mose (Bondesen 1961, p. 106). Schlesch
nævner, at den er fundet ved Gråsten
Nor på sydøstsiden af Ærø (Schlesch
1934, p. 280). I sommeren 1960 fandt
lærer S. Brokmann mængder af O. myoFlora og Fauna 77: 113-115. Arhus 1971.

sotis ved Lindelse Nor på vestsiden af
Langeland (Bondesen 1961 , p. 107).
4. maj 1969 fandt jeg selv 0. 1nyosotis i
store mængder ved Stauns Fjord, Samsø.
Fig. l .
Som det ses a f fig. 2 e r den domine
rende plantevækst tagrør. Jordbunden
er dækket af et tykt lag rådnende tang
(rådnende tang er iflg. litteraturen net
op en yndet biotop for O. myosotis). Tag
rørsbæltet er indtil 10 m bredt og godt
100 m langt. O. myosotis er at finde i
hele dette område - også selv om store
dele overskylles af det brakke fjordvand
ved kraftig østenstorm.
Flest eksemplarer findes lige i nærhe
den af eller under gamle brædder, årer,
hyttefade m. m. Om efteråret kan der
tages mange eksemplarer ved at snitte
tagrør op på langs : sneglene befinder

Fig. l. Kortskitse over den vestlige del af Stauns
Fjord, Samsø.
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Fig. 2. Lokaliteten ved
Stauns i Stauns Fjord,
Samsø. I baggrunden til
højre øen Sværm. Forf. fot.

sig i den udhulede marv af de indtil 2
m høje tagrør (vinterkyarterer?).
På lokaliteten ved Stauns vil jeg for
mode, at individmængden pr. m 2 er mel
lem 20-50. Det har ikke været muligt at
foretage en grundig undersøgelse af he
le området, da det er meget vanskeligt
passabelt de fleste steder.
Det skal nævnes, at der under en
gammel planke blev indsamlet 137 voks
ne, levende eksemplarer 4. maj 1969. l.
juni s. å. blev der under den samme
planke indsamlet 87 eksemplarer og iagt
taget nogle få unger. 4 uger senere fandt
jeg kun 4 voksne eksemplarer - til gen
gæld var der omkring 300 unger.

længdestriber (ses tydeligt ved 5 X for
størrelse). Den sidste vinding er mere
end dobbelt så høj som de øvrige tilsam
men. Der findes et tydeligt sømbånd.
Mundingen er langstrakt; foroven
spids, nedadtil afrundet. En kalkbelæg
ning - mere eller mindre tydelig - for
binder de to mundrande. Mundranden
er svagt tilbagebøjet ved basis.
Et af de bedste kendetegn er de 2-3
hvide lameller (»tænder«), der tydeligt
ses på mundvæggen. Lamellernes form
og størrelse varierer en del.
Gennemsnitshøjden er 7,2 mm og gen
nemsnitsbredden er 3,4 mm, hvilket iøv..... . -········-

UDSEENDE
Følgende beskrivelse er efter levende ek
semplarer fra Stauns (fig. 4).
Selve dyret er sort på rygsiden og gråt
/sort på undersiden. Følerne er korte og
butte med tydelige tværfurer.
Skallen varierer en del i farve: unge,
ikke udvoksne eksemplarer er helt lyse,
gullige og stærkt glinsende. Udvoksne
eksemplarer er mørkere, brune og sva
gere glinsende. De øverste 11/2 vinding
( embryonalvindingerne) er hvidlige.
Der er 7-71/2 vindinger, hvoraf em
bryonalvindingerne er glatte, medens de
øvrige vindinger har fine regelmæssige
114
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Fig. 3. O. myosotis fra Stauns Fjord. Længde 7
mm. Leg. et det. K. Nøhr Jørgensen. Forf. fot.

rigt stemmer med Steenbergs angivelser:
h
7-7,5 mm, b
3,2-3,4 mm (Steen
berg 1911, p . 204). Derimod angiver
Meyer h
8-11 mm og b
3-4 mm
(Meyer 1955, p. 18).
O. myosotis burde ikke kunne forveks
les med andre danske landsnegle.
Det er min overbevisning, at O. myo
sotis kan findes mange flere steder i
Danmark (og i udlandet). Dens biotop
er blot så forskellig fra andre landsneg
les, at den overses.
=

=

=

=

SUMMARY
The land snail Ovatelia myosotis
The distribution of Ovatelia m yosotis is very
sporadic.
In Denmark it has been found in 4 places:
l) at Bjørnemose east of Svendborg, 2) at Grå
sten Nor on the sontheastern coast of Ærø, 3)
at Lindelse Nor on the western coast of Lan
geland and 4) at Stauns in Samsø (figure 1).
O. myosotis is an amphibian snail living in
the littaral zone. It may be found in or on
rottening seaweed, most frequently under old
boards etc. and mostly where reed grows.
137 specimens of this rare snail were found
under an old board at Stauns in May 1969.
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Fig 4. O. myosotis fra Bjørnemose øst for Svend
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Boganmeldelse
Bengt Siogren: Små diiggdiur i Norden. 159 si
der. 15 illustrationer. Pris sv.kr. 26,50. Zinder
manns Forlag. Gateborg 1971.
I denne bog om småpattedyrene, der er illu
streret med tegninger af Harald Wiberg, be
handles insektædeme, flagermusene og gnaver
ne. »Små<< skal altså ikke tages helt bogstave
ligt. Bæveren er med, og den er da ikke noget
helt lille dyr. Til gengæld omtales de små rov
dyr ikke. I lighed med forfatterens andre små
naturbøger indeholeler den foreliggende beskri
velser af en række dyrearter i causerende form.
Tidligere ticlers kuriøse syn på ganske alminde-

lige dyrs levevis belyses ved citater fra ældre
litteratur. Hoveelvægten lægges dog på at give
korrekt besked om den øjeblikkelige vielen om
småpattedyrenes udbredelse og levevis. Det gø
res på en sådan måde, at læseren ikke kan
undgå at blive interesseret i disse dyr. Aller
helst skulle det medføre, at iagttagelse af pat
tedyT blev en lige så almindelig beskæftigelse,
som fugleiagttagelser er det for øjeblikket. In
spirationen kan hentes i Sjiigrens bog, der også
bør have læsere her i landet. En afsluttende
liste over vigtigere litteratur vedrørende patte
dyr er med til at forøge bogens værdi. E. N.
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Haslund Skov
Af E. Worsøe
(Værum, 8900 Randers)

BELIGGENHED OG
J ORDBUNDSFORHOLD
Haslund Skov ligger på skråningerne af
Værum Bæks dybe slugt på grænsen
mellem sognene Haslund og Værum.
Dens bund på de højest liggende dele
mod øst og vest udgøres af moræneler,
mens den i skråningerne består af rent
plastisk ler. Afløbsforholdene er dårlige,
i fordybninger og hjulspor står der vand
selv i tørre somre. Bækken i slugtens
bund er ren og ureguleret, og hvor dens
erosion har dannet åbne skredflader, ses
afvekslende lag af hornsten og vulkansk
aske (Andersen 1937). Vegetationen in
dicerer pletvis tilstedeværelse af kalk,
formodentlig søvindmergel. Vegetation
og jordbundsforhold viser stor lighed
med forholdene i andre småskove, der
ligger i bakkerne syd for Værum. Has
lund Skov har da også som disse været
afgræsset langt ind i dette århundrede.
Den var så medtaget heraf, at den i sid
ste århundrede blev benævnt Haslund
Krat.
FLORA OG VEGETATION
Overskoven på morænen i skovens vest
side udgøres af bøg. På de tørreste ste
der her er bøgen afdrevet til fordel for
rødgran. Den mod øst fremspringende
skovtunge ved Haslund Kær er hoved
sageligt bevokset af knap 100-årige ege.
Skovens sydende er et stort, svagt vand
førende vældområde bevokset med rød
el. Hovedparten af skoven er en løv
blandingsskov med mange træarter.
Bøgeskov
Bundfloraen i bøgeskoven er som på
god bøgemuld andre steder i Østjylland,
nævnes skal kun Hordelymus eumpaeus
(Skov-Byg), som er sjælden så langt mod
nord.
Flora og Fauna 77: 116-118. Arhus 1971.

Egeskoven
Egeskoven mod øst er så smal, at bun
den er lysåben og vindpint. Bundfloraen
har da også skovbrynskarakter med ar
ter som Anemone hepatica (Blå Anemo
ne) og Foa n emaralis (Lund-Rapgræs).
Fhyteuma spicata (Aks-Rapunsel) fore
kommer i hele skoven, hvor der ikke er
for vådt.
Væ l d o m r å d e m o d s y d
Dette område er bevokset med ret tynd
stammede rødelle. I forårsaspektet er
bunden dækket af Fica·ria verna (Vorte
rod). Om sommeren domineres bundve
getationen af Fi.lipendu.la ulmaria (Alm.
Mjødurt) og Urtica diaica (Stor Nælde),
desuden vokser her Gewn rivale (Eng
Nellikerod), Chrysospleniwn altemifali
·U:Jn (Alm. Milturt) og Melandrium nt
brmn (Dag-Pragtstjerne). Karakteristisk
er et betydeligt indslag af Gagea spa
thacea (Hylster-Guldstjerne).
Løv b l a n d i n g s s kov
Løvblandingsskoven udgøres af mange
slags træer uden dominans af nogen en
kelt art. I overskoven indgår Quercus
1·obur (Stilk-Eg), af hvilke det ældste
træ er omkring 200 år. Fraxinus excel
siar (Ask) i alle aldre, et meget betyde
ligt indslag af Ulmus glabra (Skov-Elm)
samt en del muligvis plantede Bet'ttla
pubescens (Dun-Birk). Underskoven ud
gøres af opvækst af disse arter samt af
Coryllus avellana (Hassel), Fopulus tre
mula (Bævreasp), Frunus avitim. (Fugle
kirsebær), Sarbus acauparia (Ahn. Røn),
Sambucus nigra (Alm. Hyld), Vibumwn
opulus (Kvalkved), Salix cinetea (Grå
Pil), Acer platanaides (Spidsbladet Løn),
Eu.onym:u s eumpaeus (Benved), Gratae
gus sp. (Tjørn), Fyrus malus (Abild) og
Frunus spi1wsa (Slåen).

Fig. l. Værum Bæks slugt
i Haslund Skov. Man ser
skredfladerne, hvori der er
lag af vulkansk aske og
»hornsten«. Træerne her er
ask og bøg.

Bundfloraen på de laveste og vådeste
steder er i forårsaspektet domineret af
Ane·m one nemorosa (Hvid Anemone),
Ficm·ia verna, Filipendula ulmaria, Ge
um rivale og Gagea spathacea. Et par
steder i dette samfund vokser mængder
af Primula elatior (Fladkravet Kodriver),
P. vulgaris (Storblomstret K.) og disses
hybrid. Senere på sommeren er det Fili
pendula ulmaria og Circaea intermedia
(Spidsbladet Steffensurt), der dominerer
de samme steder. Hvor der er knap så
vådt, finder man store stykker dækket
af Carex silvatica (Skov-Star) og Des
champsia caespitosa (Mose-Bunke), des
uden vokser her Carex 1�emota (Aksel
blomstret Star), G-irsium olemceum. (Kål
Tidsel), C. palustre (Kær-T.), Crepis pa
ludosa (Kær-Høgeskæg), Equisetum sil
vaticum (Skov-Padderokke), Epipactis
helleborine (Skov-Hullæbe), Epilobium
hirsuttt:m. (Håret Dueurt), E. montanwm
(Glat D.), Geranium. robertianwn (Stin
kende Storkenæb), Miliwn effusum (Mi
liegræs), Myosotis palustr·is (Eng-For
glemmigej), Paris quadrifolia (Firblad),
Pulmonaria officinalis (Alm. Lungeurt),
Ranunculus au:ricmnus og R. repens (Ny
rebladet og Lav Ranunkel) og Veronica
montana (Bjerg-Ærenpris). I hjulspor
vokser Impatiens noli-me-tangere (Stor
Balsamin).
Både under hassel og i stærk skygge
på blottet jordbund og under store træ-

er mellem opvækst af ask findes Neot
tia nidus-avis (Rederod) og den yderst
sjældne Epipactis pu.rpu.mta (Purpur
Hullæbe), der udenfor Haslund Skov i
Danmark kun findes nogle få steder i
Østjylland. I lysninger og rydninger er
rigelig forekomst af den sjældne sydlige
art Potentilla sterilis (Jordbær-Potentil).
Langs bækken er der et område, hvor
det plastiske ler er overlejret af muld,
her vokser Actaea spicata (Druemunke),
Vicia silvatica (Skov-Vikke) og den
sjældne Viola mimbil-is (Forskelligbladet
Viol).
PLANTEGEOGRAFISKE FORHOLD
Haslund Skov udmærker sig ved de
mange i disse egne sjældne arter. Epi
pactis pu.rpu.rata og PotenUlla sterilis
har deres europæiske nordgrænse her.
Vicia silvatica og Viola mirabilis udgør
det kontinentale indslag. Det større, sub
atlantiske indslag udgøres af Gagea spa
thacea, Primula vulgaris, Circaeti i1Iter
media, Ci'l'siwn oleracewn, Veronica
montana, Epipactis purpumta og Poten
tilla sterilis (herom se Hultim 1950 og
T. B . U.).
MULIGHEDERNE FOR AT BEVARE
SKOVENS SÆRPRÆG
De mindre almindelige arter må have
overlevet skovgræsningen, som derfor
næppe har været særlig intens. Flere af
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dingsskoven kun findes i få spredte ek
semplarer.
Skoven er en partsskov, der i mange
år på de vådere områder er drevet med
plukhugst. Nyere eksperimenter med
samlet afdrivning af større stykker af
løvblandingsskoven uden optagning af
stubbene er forsøgt det sidste par år.
De ryddede arealer er tilplantet med
forskellige nåletræer. Allerede i løbet af
anden sommer efter rydningen har rod
skuddene fra stubbene overvokset de
nyplantede træer, således at fremtids
udsigterne for disse er dårlige. Disse
plantninger synes økonomisk mindre vel
overvejede. Eksperimenter med udhug
ning i underskoven til fordel for selv
foryngelse af ask tegner derimod godt.
Hvis man ønsker at bevare denne usæd
vanlige skov i en tilstand, der minder
om den nuværende og på en økonomisk
forsvarlig måde, må en sådan driftsform
forekomme hensigtsmæssig.

Fig. 2. Purpur-Hullæbe kendes fra Skov-Hul
læbe bl. a. på sine smalle blade.

dem er afhængige af en vis lystilgang til
bunden og har måske derfor været favo
riseret af hugning i skoven. Man ser så
ledes nu, hvorledes Potent-illa ste·rilis
spiller en væsentlig rolle i bundfloraen
i de nye rydninger, mens den i løvblan-
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tur, befolkning og dramatiske historie siden
franskmændene koloniserede dem i 1600-tallet.
For den naturinteresserede er der meget at
hente i denne bog. Her skal blot nævnes skil
dringen af kæmpelandskildpadderne på atollen
Aldabra, der for øjeblikket er reddet fra ud
slettelse. Så heldige var dronte-fuglene ikke. De
gik deres undergang i møde allerede i slutnin
gen af 1600-tallet, og Sji:igren beretter i et
spændende kapitel om, hvad vi ved om disse
sagnagtige fugle.
E. N.

Danske svalers trækforhold
Af Sten Asbirk
(Forvalterboligen, Set. Hans Hospital, 4000 Roskilde)

På grundlag af Zoologisk Museums ma
teriale om ringmærkede fugle er der ud
arbejdet en oversigt over digesvalens
(Riparia riparia) og landsvalens (Hiru.n
do 1·ustica) trækforhold. For bysvalens
(Del-ichon urbica) vedkommende fore
ligger kun få genfund, og alle disse er
lokalfund, men bl. a. nogle som viser, at
bysvalen (både unge og gamle fugle)
kan vende tilbage til samme yngleplads.

mærket i Tunis, er senere genfundet som
ynglefugle i Danmark.
Fordelingen af genfund på årets må
neder ses af tabel l. De falder alle ty
deligvis i artens træktider.

Digesvale

Der er med Zoologisk Museums ringe
ringmærket 26.826 digesvaler til og med
1969. Heraf er 32 fundet som døde eller
skudt, og 21 er aflæst i udlandet, dvs.
en genmeldingshyppighed på ca. 2 pro
mille.
På figur l er 39 udlandsfund ( -7- Skan
dinavien) indtegnet. Materialet omfatter
16 digesvaler mærket i Damnark og gen
meldt fra udlandet samt 23 digesvaler
mærket i udlandet og genmeldt fra Dan
mark. Efterårsfundene indicerer en træk
retning stik imod syd, måske med en
svag tendens imod SSW.
De seneste og sydligste fund stammer
fra Den centralafrikanske Republik i ok
tober (31 .10.1968). Dette fund kan stam
me fra overvintringskvarteret, men noget
sikkert herom kan ikke siges.
Forårsfundene indicerer en trækret
ning stik imod nord, stort set med sam
me spredning som efterårstrækket Op
hobningen af genmeldinger fra Turris
skyldes, at der her er foretaget intensiv
fangst af digesvaler med ringmærkning
for øje. Herved er der aflæst danskmær
kede digesvaler, og digesvaler, som blev

•

(J
Fig. l. Genmeldinger af digesvale (Ripa.ria 1'i
paria). O
efterårsgenfund, D
forårsgen
fund. Udfyldte signaturer repræsenterer danske
ynglefugle.
=

=

Recoueries of Riparia riparia. O
autu.mn re
coue·ries, D
spring recoueries. Black symbols
represent breedi.11g hirds from Denmark.
=

=

Tabel l

De udenlandske genmeldinger ( -7- Skandinavien) af Digesvale fordelt på årets måneder.
Recoueries af Riparia ripm·ia outside Scandinauia.
jan.

febr.

marts

april
5

maj
13
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juni
2

juli
l

aug.
8

sept.
8

okt.
2

nov.

dec.

119

De tre genfund fra England af en
ungfugl, mærket 10.7.1966 i Vassingerød
på Sjælland og aflæst 18.6. 1967 i Bain
ton, Northamptonshire i England, og en
voksen digesvale, mærket 7.7.1967 i
Bamburgh, Northumberland i England
og fundet død 14.7.1968 nær Viborg
samt en ungfugl, mærket 16.8. 1965 i
Wiggenhall, Norfolk i England og aflæst
6.7.1966 ved Husby sø ved Ringkøbing,
viser, at danske ynglefugle kan skifte
yngleplads selv så langt væk som til
England, til trods for at England ikke
berøres af trækket, og til h·ods for at de
engelske fugle også har en stik sydlig
trækretning om efteråret (rviead 1963).
Det kan tænkes, at de to populationer
holdes adskilt under trækket, men at de
i nogen grad blandes i vinterkvarteret,
hvorved en dansk digesvale kan havne i
en engelsk flok, når denne trækker mod
nord og således kommer til at yngle i
England.
Desuden er en voksen digesvale, mær
ket 4.8.1969 i Munkeby på Lolland, af
læst som ynglefugl 4.8.1970 i Wismar,
Rostock i DDR.
Ringmærkning af rastende digesvaler
i Utterslev Mose, København (se også
Andersen-Harild 1967) har vist, at en
del· af de svenske ynglefugle - i hvert
fald fra Øresundskysten - trækker igen
nem Danmark. Det er dog kun konsta
teret i to tilfælde, at en dansk ynglefugl
har skiftet yngleplads til Sverige, idet
en ynglefugl mærket 17.7.1966 i Allerup
på Fyn er aflæst 9.6.1969 som voksen
hun i Kavlinge, Malmohus lan, og en
voksen hun mærket 23.7.1969 i Stavre
by på Sjælland er aflæst 5.7. 1970 i Lem
mestro, Malmohus lan.
Der er næppe tvivl om, at der på
trækket sker en stærk opblanding af
danske og svenske ynglefugle, idet de
svenske ynglefugle synes at have sam-

me h·ækretning som de danske (Persson
1965).
Ovenfor er kun omtalt skift af yngle
plads mellem Danmark og udlandet.
Dette forhold gør sig i endnu højere
grad gældende indenfor landets græn
ser. Digesvalens skiftende ynglepladser
skyldes i høj grad ynglestedets ustabile
forhold. Skrænter eroderes og skrider
sammen, og digesvalens etablering i
grusgrave har sikkert betydet en endnu
mere omskiftende tilværelse, udover at
grusgravene har betydet en forøgelse af
digesvalens ynglemuligheder.
Materialet indeholder også oplysnin
ger om digesvaler (både unge og gam
le), som flere år i træk er aflæst i sam
me koloni. Hvor stor en procentdel af
bestanden, der vender tilbage til samme
koloni hvert år, kan imidlertid kun nye
undersøgelser give oplysninger om.
Landsvale

Til og med 1969 er der med Zoologisk
Museums ringe ringmærket 48 .749 land
svaler. Heraf er 275 senere fundet døde
eller skudt, og 17 er aflæst i udlandet,
dvs. en genmeldingshyppighed på ca. 6
promille. Det store antal dødfundne fug
le skyldes dels døde unger, dels trafik
dræbte, nyudfløjne ungfugle. Af en ring
mærker mærkedes i 1969 og 1970 i alt
178 redeunger af landsvale. Heraf blev i
samme efterår fundet 19, som var dræbt
på grund af trafikken, og 15 som var dø
de af andre årsager. Der er således næp
pe nogen tvivl om, at trafikken betyder
en fare for de unge landsvaler (se også
Hansen 1969).
På figur 2 er 35 udlandsfund (-;- Skan
dinavien) indtegnet. Det drejer sig om
22 landsvaler mærket i Danmark og gen
meldt fra udlandet samt 13 landsvaler
mærket i udlandet og genmeldt fra Dan
mark. Efterårsfundene indicerer en træk-

Tabel 2

De udenlandske genmeldinger (-;- Skandinavien) af Landsvale fordelt på årets måneder.
Recoueries of Hirundo rustica ou.tside Sca.11di.1Jaoia.
jan.
3

120

febr.
l

marts
3

april
l

maj
8

juni

juli

aug.
l

sept.
8

okt.

10

nov.

dec.

()
Fig. 2. Genmeldinger af landsvale (Hinmdo ru.
stica.). O = efterårsgenfund, D
forårsgen
fund, /':,.
vintergenfund. Udfyldte signaturer
repræsenterer danske ynglefugle.
=

=

Recoveries of Hirundo rustica. O
autu.mn. re
coveries, D
spring mcove·ries, /':,.
wi.nter
1·ecove·ries. Black symbols represent breeding
hirds from Denmark.
=

=

=

retning imod SW-SSW, tydeligt vestli
gere end for digesvalens vedkommende.
Fra vinterhalvåret og det tidlige for
år foreligger 6 genmeldinger fra Den
sydafrikanske Republik, hvor overvin
tringskvarteret er beliggende.
Forårstrækket er noget mere spredt
end efterårstrækket, men fundene indi
cerer en trækretning stik imod nord,
hvilket står i bemærkelsesværdig kon
trast til den sydvestlige trækretning om
efteråret.
Tabel 2 viser genfundenes fordeling
på årets måneder. Også her er der flest

genmeldinger fra træktiden, der om ef
teråret ser ud til at falde senere (i sep
tember-oktober) end for digesvalens ved
kommende (i august-september).
Ringmærkning af rastende landsvaler
i Utterslev Mose, København, har vist,
at fuglene stammer såvel fra Danmark
som fra Sverige og Norge. En del nor
ske fugle trækker sikkert ned langs den
svenske Kattegatskyst fremfor at trække
over Skagerak
Der er ikke konstateret skift af yngle
plads ud over landets grænser, hvori
mod der foreligger en hel del eksemp
ler på, at landsvaler (både unge og gam
le) er vendt tilbage til den samme yng
leplads, foruden oplysninger om et par
som ynglede sammen to år i træk på
den samme yngleplads.
Cand. mag. N. O. Preuss takkes for
gode råd og vejledning under tilrette
læggelsen af arbejdet.
SUMMARY
This paper is hased upon hirds ringed with
rings from ZoologicaJ li'Iuseum of Copenhagen,
and hirds ringed ahroad and recovered in Den
mark. The recoveries of Riparia ri.p a.·r ia. are plott
ed on fig. l, which shows that the direction of
migration is straight S-N. A recovery from the
Central African Repuhlic might he from the
wintering quarter. There are given 5 examples
on Sand Martins, which have one year heen
hreeding in Denmark and another year in a
foreign country. The recoveries of Hirundo ·r·u. 
stica are plotted on fig. 2, which rather re
markahly inelicates that the routes of migrations
is different in the autumn (SW) and in the
spring (N). The wintering quarter is in South
Africa.
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Sedum anglicum, Engelsk Stenurt, fundet på Bornholm
Af Anfred Pedersen
(Platanvej 15, 4760 Vordingborg)

De første fund i Danmark af den atlan
tisk udbredte Sedum. anglicwn Huds.
blev gjort på Christiansø, i 1960 af H .
Ødum, i 1961-62 a f G. Turesson, jvf. Tu
resson 1963 og 1964, der anså den for
at være spontan, spredt dertil med sh·ej
fende søfugle fra dens skandinaviske ud
bredelsesområde på kystklipper mellem
Troudelag og N-Halland. Gillner 1964
omtaler imidlertid udplantning på Chri
stiansø - i 1920' erne eller før - af Sedum.
anglicum, hjemtaget fra Cornvall og
Bretagne af den svenske maler Oscar
Hullgren, der boede i Møllehuset. Fru
Hutlgren meddelte Gillner, at den især
udsattes på Møllebakken, hvor den iføl
ge Gillner blev iagttaget af svenske
kunsh1ere i 1936.
Turesson omtaler 4 fund fra øen. Den
mest omfattende plet var på ca. 2 m 2 og
lå øst for Møllebakken ud mod Lange
Linie i retning mod Østerskær. I dag er
Sedum anglicum mange steder domine
rende på den sydøstlige del af øen, vok
sende dels på den tørre, tynde muld
jordskant, der lapper ind over fladklip
perne, dels på små klippeafsatser. Den er
livligt fruktificerende og er fuldtud na
turaliseret.
Hvis Sedum anglicum skulle være
indslæbt med søfugle, ville der efter Tu
resson være særlig grund til at vente den
på fuglereservatet Græsholmen. Den er
imidlertid hidtil ikke fundet der, jvf.
Hansen, Larsen og Pedersen 1965, der
giver en oversigt over floraen på denne
ø. Bortset fra Høst-Borst er samtlige af
de ialt 10 ledsageplanter, der nævnes af
Turesson fra Christiansø og af Gillner
fra Vestsverige heller ikke fundet på
Græsholmen. Jordbunden på Græshol
men må med det stærke tilskud af fug
legødning anses for at være ugunstig for
Sedum anglicum-samfund.
Flora og Fauna 77: 122. A1·hus 1971.

I august 1971 fandtes Sedtun angli
cum for første gang som naturaliseret på
Bornholm, således på en sydøstvendt
klippeskråning ca. 300 meter syd for
Gudhjem Havn, nær stien mod Melsted
og NØ for en campingplads. Vest for
stedet ligger de sydligste huse i Gud
hjem.
Lokaliteten virker helt uberørt. På
tynd, oligotrof muldbund op mod små,
åbne klippeflader fandtes henved 25 ret
små, vel etablerede bevoksninger, led
saget af græsserne Agrost-is coarctata
(Sand-Hvene), Aira praecox (Tidlig
Dværgbunke) og Festuca ovina (Fåre
Svingel), Cladonia-arter og mosset Poly
trichwm piliferum. Veronica spicata (Aks
Ærenpris) var tilstede, ligeledes Alliwm
vineale (Sand-Løg), Sedum telephium
(St. Hansurt), Hypochoeris mdicata
(Alm. Kongepen) og Jasiane m.ontana
(Blåmunke). Ved turiststien sås lidt Scle
mnthus polycarpos (Bakke-Knavel).
Forekomsten må antages at være af
nyere dato, siden den ikke før er bemær
ket her nær befærdet område. Den kan
være taget fra Christiansø til udplant
ning, men der er god mulighed for at
antage, at den på naturlig vis er spredt
hertil fra Christiansø med mennesker el
ler fugle.
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Om aberrationer

og

deres typer

Af Henning Lemche
(Zoologisk Museum, Universitetsparken

E. Christensen, O. Høegh-Guldberg og E.
Schmidt Nielsen har i en artikel i F . & F. (77:
53-59) fremsat nogle bemærkninger om nomen
klatur, som jeg gerne vil kommentere. De har
ret i at holde disse aberrationer etc. udenfor den
egentlige zoologiske systematik (fra underarter
(
racer) og opefter), bl. a. på grund af den
enorme registreringsbyrde, aberrationerne på
tvinger en, og de helt uregerlige homonymi
forhold, de medfører. I de zoologiske nomenkla
turregler kræves det latinske navn fulgt af nav
net på den ansvarlige for dets opstilling, d. v. s.
forfatteren, og årstallet for hans handling. N år
nu finderen af en aberration foreslås angivet ef
ter et aberrationsnavn, er det en prisværdig un
derstregning af den dybtgående forskel mellem
den zoologiske nomenklatur og den, der anven
des for »infra-subspecifikke« navne. De to om
råder bør altid holdes knivskarpt adskilt.
De internationale, bindende regler (»artic
les«) for zoologisk nomenklatur er de eneste,
der skal følges, medens anbefalingerne (»re
commendations«) meget ønskes fulgt, men ikke
kan gennemtvinges. På dette punkt er den ci
terede artikel lidt for kategorisk, idet ordet
»skal« har erstattet ordet »hør<<.
I de tre primære type-kategorier (holotype,
lectotype, neotype) definerer et udpeget type
eksemplar det med navnet betegnede taxon (art,
underart). Hvis en undersøger mener, at hans
eksemplar(er) er af samme taxon som typen, så
skal dennes latinske navn benyttes (hvis det ef
ter andre regler er det gyldige navn). Andre un
dersøgere kan have anden opfattelse og må så
handle tilsvarende.
Holotype: Det eksemplar, som af navnets op
stiller dengang blev udpeget som type (eller
som var det eneste eksemplar, der dengang
uden tvivl henregnedes til det nye taxon).
=
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Lectotype: Hvis opstilleren dengang havde
flere dyr for sig, men ikke valgte et enkelt type
eksemplar, blev samtlige af ham utvivlsomt til
taxanet henregnede eksemplarer syntyper, hvor
ud af man ved en publiceret revision ( og kun
da) kan vælge en lectotype. Dette valg kan så
kun ændres via den Internationale Commission.
Neotype: En sådan må kun udvælges til løs
ning af et akut problem, hvor det kun således
kan lykkes at definere nærtstående arter over
for hinanden. Neotyper skal være deponeret i
offentlig samling, og udvælgelsen skal publice
res med saglig begrundelse. Al »privat« opstil
ling af »neotyper« er ugyldig. En types fOI·svin
den er absolut ikke nogen begrundelse for op
stilling af en neotype - men er naturligvis nor
malt en forudsætning derfor.
Man har lavet en masse andre slags »typer«,
men fælles for dem alle er det, at de ikke defi
nerer arten og således ikke har nogen bevis
kraft. Ulykkeligvis viser det sig ikke helt sjæl
dent, at sådanne »typer« tilhører andre arter,
som indbyder til forveksling, så f. eks. uddeling
til højre og venstre af »paratyper« (et desværre
i reglerne knæsat begreb, der blot betyder ori
ginalmateriale) kan få særdeles ubehagelige føl
ger også udover dette, at det næsten umuliggør
en senere revision af originalmaterialet
Som medlem af den Internationale Nomen
elatur-Commission beder jeg indtrængende om,
at man fortsat i behandlingen af aberrationer
og andre »infra-subspecifikke« kategorier fast
holder den meget skarpe grænse opad mod de
taxa, der omfattes af lovene for den zoologiske
nomenklatur. Bl. a. bør derfor »typer« af aber
rationer etc. i museerne klart afmærkes ander
ledes end og holdes adskilt fra de egentlige
zoologiske primære typer.

Boganmeldelser
Brian Davies: Savage Lu.xu.ry. The slau.ghter of
the baby seals. 214 sider. 6 dobbelte sorttavler.
Pris : f. 1,75. Souvenir Press. London 1970.
Flow og Fauna 77: 123. Arhus 1971 .

Bogen handler først og fremmest om de lov
hjemlede drab på ganske unge svartsider (
grønlandssæler) i St. Lawrence Bugten, hvor
=
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arten samles i meget stort tal i det tidlige for
år for at føde ; det er et sttidsskrift, farvet af
forf.s stærke engagement i emnet, der er mere
sælpolitik og mennesker end zoologi. Arlig må
der tages 50.000 svartsideunger, hvis bløde
skind er højt værdsat, og det synes bestanden
faktisk at kunne bære; men fangstmetoderne er
brutale, og de har været fordømt verden over i
mange år, ikke blot i Kanada. Man benytter en
langhovedet og langskaftet kølle til knusning af
ungens hoved; men hvis dette er trukket ind
under nakkens spæklag, kan metoden fejle, og
sæljægeren begynder at flå det kun besvimede
dyr. Det er navnlig denne behandling af fak
tisk levende dyr, som en udbredt og berettiget
harme er vendt mod. Forf. har fulgt de på
gældende sældrab fra 1964, og han har gjort,
hvad han har formået for at stoppe dem. 1969
kom der en skarp reaktion mod ham på rege
Iingsplan, og han synes at være afhørt efter
bedste nazimønster af en hårdhændet >>sælfi
skerkomite«. Publikums reaktion kom i form af
bjerge af protestskrivelser til såvel fiskerimini
steriet i Ottawa som til kanadiske ambassader i
flere lande. Man forbød faktisk drab af »white
coats«, de helt små svartsideunger i 1970, men
heller ikke mere, og det er ikke blevet til noget
med et reservat for svartsider i St. Lawrence
Bugten endnu.
B. Løppenthin

Emst Sch iiz: Grundrif3 der Vogelzugsktmde.
Unter M-itarbeit von Peter Berthold, Eberhard
Gwinner & Hans Oelke. Zweite, vallig neube
arbeitete Auf/age (af »Vom Vogelzug, Grund
ri/3 der Vogelzugskunde«, der udkom 1952).
390 sider. 142 illustrationer. Pris DM 88,00.
Paul Parey. Berlin &Hamburg 1971.
En meget betydningsfuld bog, som enhver
med interesse for fuglenes vandringer bør ken
de. I forordet gør forf. rede for plan og udar
bejdelse, og han nævner, at visse afsnit er over
ladt til yngre medarbejdere med betydeligt
kendskab til fysiologiske og fysiske arbejdsme
toder. I en kort indledning gives nogle eksemp
ler på andre dyrs vandringer samt en liste over
ornithologiske oversigtsværker og tidsskrifter.
Herefter følger en redegørelse for tysk termino
logi og en fortegnelse over trækforskningsinsti
tutter, spec. med henblik på ringmærkning.
Derefter omtales arbejdsmetoder, incl. radar, og
i det følgende afsnit en række særlig vigtige
iagttagelsesområder. Det først nævnte af disse
er naturligt nok Kurische Nelu·ung med Vogel
warte Rossitten, hvor forf. har haft en række
gode år, brat afbrudt af russernes erobring. I
det næste afsnit behandles trækforholdene hos
en række udvalgte fuglearter; der er eksempler
på bred- og smalfronttræk, sløjfetræk etc. Der-
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efter følger omtaler af trækforløbets enkelte de
le, fugletræk i andre verdensdele, invasionsfug
le, regulerende meteorologiske faktorer, fysiolo
gi, orientering og endelig en fremstilling af
fuglevandringernes oprindelse og betydning.
Spredt ved de enkelte afsnit findes værdifulde
litteraturangivelser og bag i bogen et godt sag
register. Udgaven fra 1952 var på 231 sider; den
havde 55 figurer og kostede 18,50 DM. 2. ud
gave er dyrere; men den er pengene værd og
bør ikke mangle, hvor trækfugleforskning drives.
B. Løppenthin

C. A. W. Ouggisberg: Man and wildlife. 224
sider, rigt ill. Pris i 3,50. Evans Brothers. Lon
don 1970.
Forf., der er schweizer, har levet i Afrika i en
lang årrække, hvor han navnlig har studeret in
sektspredte sygdomme og pattedyr. I denne
fængslende og oplysende oversigt omtaler han
en lang række dyr af økonomisk og frednings
mæssig interesse. l. kapitel handler om 3 af for
tidens særlig kendte massakrer, nemlig udryd
delserne af Stellers søko og dronteme og masse
drabene af bisoner i Nordamerika. I 2. kapitel,
om jægermennesket, behandles jagtmetoder fra
hulemenneskenes tid; det afsluttes med et fo
tografi af 2 geparder på kølerhjelmen af en
landrover. Forf. deler ikke den udbredte forar
gelse over trofæsamlere, der ved noget om de
res objekter og ikke blot drives af det rene
snobberi. 3. kapitel, mennesket-mesteren, drejer
sig om målbevidst udnyttelse gennem husdyr
avl og jagt. Der har været drevet rovdrift, og
det sker vel stadig; men urentabel erhvervsjagt
ophører gerne af sig selv, hvis blot de jagede
dyr kan flytte sig nok. Chr. IX's datter Alex
andra har også haft sin betydning for bl. a.
sølvhejrer, da hun erklærede, at hun ikke ville
se damer med egretter ved det engelske hof.
Kapitel 4 er helliget mere eller mindre for
svundne dyrearter, og i kapitel 5 nævnes be
tydning og resultater af forskellige større fred
ninger, forflytninger fra truede til mere sikre
egne og fangenskabsopdræt af uddøende dyre
arter. På 90 sider gives en fortegnelse over na
tionalparker og fredede områder i hele verden
med oversigtskort, der viser beliggenheden. Her
kan nok kritiseres et og andet. Fra Danmark
nævnes Hanstholm, Hirsholmene, Vårsø, ChTi
stiansø og Jordsand. Sidstnævnte kunne være
udeladt af det fornemme selskab med Sarek,
Gran Paradiso og Yellowstone. List, der i dag
knapt har andet at byde på i sommertiden end
tiltrampede badestrande og overfyldte parke
ringspladser med tilbehør, er med, men ikke
Karlsoarna. Slige overfladiskheder findes også
i teksten; men de er svære eller umulige at und
gå i en kompilation som denne.
B. Løppenthin
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Manuskriptets udformning m.

105,

106,

112,

115,

118,

123,

v.:

Manuskriptet bør helst være maskinskrevet med dobbelt linieafstand og bred mar
gin i venstre side. Kun den ene side af papiret anvendes. Latinske slægts- og arts
navne understreges. Som illustrationer kan anvendes gode fotografier (sorte, blanke
aftryk) og tegninger udført med tusch på hvidt tegnepapir. Både fotografier og
tegninger bedes leveret i større format end det, hvori de ønskes reproduceret
(gerne dobbelt størrelse). Illustrationerne til en artikel nummereres fortløbende, og
billedteksterne samles på et (eller flere) ark med vedføjede figurnumre. Citater
angives i teksten ved forfatternavn, udgivelsesår og side (eks. : Knudsen 1955, s. 25) .
Den anvendte litteratur samles i en liste, hvor de citerede forfattere nævnes i alfa
betisk orden efter følgende mønster:
Knudsen, S., 1955: Afvigende sommerfugleformer 4. - Flora og Fauna 61.
Forfatteren får tilsendt en første korrektur, der rettes og returneres til redaktionen
omgående. Rettelser imod manuskriptet betales af forfatteren. Om ønskes kan
forfattere til større artikler få 50 særtryk gratis.
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