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Fra redaktionen:

Fra adskillige af deltagerne i det
side 78 omtalte symposium ved
rørende den danske dyreverdens
status lyder der beldageise over,
at vi ved så forholdsvis lidt om ar
ternes udbredelse og antal her i
landet, og der opfordres til inten
siverede undersøgelser. I princip
pet kan denne opfordring tiltræ
des, men det må vist også være
rigtigt samticlig at henlede op
mærksomheden på slutordene i
Sv. Kaabers indlæg ved symposiet.
Han siger: »l en tid med begræn
sede naturområder og et tiltagen
de indsamlingstryk fra det vok
sende antal ·samlere er det nød
vendigt at vække en forståelse for
de naturværdier, som samleren er
med til a t forvalte. På grund af
den omfattende tilgængelige vi
den om de enkelte arters biologi
og forekomst, og den øgede fritid
med mulighed for at kunne besø
ge selv afsidesliggende dele af
landet, er faren ved intensiv ind
samling blevet af betydning for
flere arters eksistens her i landet.
Det er mit håb, at enhver, der
samler på elanske sommerfugle,
og som herigennem bidrager til
kenelskabet til den elanske fauna,
også vil deltage i arbejdet med at
værne og bevare disse smukke re
præsentanter for dansk natur.« Sv.
Kaaber taler om sommerfugle,
men principielt står enhver sam
ler i den skildrede ambivalente si
tuation: indsamling eller bevaring.
E. N.
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Iagttagelser over Solsortens (Turdus merula) ungeudvikling
Af Poul Hald-MMtensen
(Zoologisk Museum, Københavns Universitet)

With an English Summary

INDLEDNING
Denne artikel orienterer om metoder og
resultater ved studiet af et kuld solsort
ungers (Turdus merula) udvikling fra
klækning til, hvor de forlader reden. I
beskrivelsen er omtalt detaljer, ubesva
rede spørgsmål og kontroversielle forsk
ningsemner, som forhåbentlig vil inspi
rere andre.
Tidligere har Heinroth (1926) beskrevet en del ungestadier hos solsorten på
farvetavler og fotografier, men givet få
mål og vægte. Cawkell (1950) viser et
kulds daglige vægtforøgelse i redetiden,
mens Hvass (1951) illustrerer sine op
lysninger om en unges daglige vægtfor
øgelse og ændring i adfærd med fremra
gende fotografier. Gurr (1954) og speci
elt Snow (1958 a & b) oplyser også om
morfologisk udvikling - dog uden angi
velse af mål. Postembryonale skeletmål
anvendes derimod af Marples (1930).
Ligeledes baserer Stastny (1967) sine
studier over den unge solsorts anatomi
ske udvikling på skeletmål fra et stort,
indsamlet materiale. Hans arbejde kom
pletteres af Stork (1968), som giver ana
tomiske data for det voksne individ.
Sidst har Mayer-Gross (1970) i upræ
tentiøse tegninger vist stadier af den
unge solsorts vækst.
Imidlertid har ingen endnu på leven
de unger foretaget en kontinuerlig sam
menstilling af vægt, mål og morfologisk
beskrivelse. Foruden at give oplysnin
ger af værdi for systematiken vil sådan
ne studier af hver art kunne bidrage til
at klarlægge den biologiske betydning
af variable faktorer som kuldstørrelse,
årstid, lokalklima, biotop og geografisk
placering.
Flora og Fauna 78: 53-64. Arhu.s 1972.
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MATERIALE OG METODE
Undersøgelsen blev i 1970 foretaget ved
plantørboligen i Tved plantage, Nord
vestjylland, hvor der i et parkagtigt ter
ræn med indslag af dyrket jord og en
ca. 1/2 ha græsplæne hvert år yngler 5-7
par solsorte.
Den l. juli forlod et kuld på 4 unger
en rede anbragt 1,75 meter oppe i en
espalier og i ly under tagskægget over
en sydvendt mur. Forældreparret, som
ifølge dragt- og næbtegning (Witherby
et al. 1943) var fugle i deres 3. kalen
derår eller ældre, var kun lidt sky og
fouragerede udelukkende i husets nær
hed. Mens hannen forestod hovedpar
ten af de udfløjne ungers fodring, byg
gede hunnen fra 2 . til 5. juli på 4 dage
en ny rede under husets tagudhæng denne gang 1,90 meter oppe i en espa
lier på en østvendt mur 20 meter fra
foregående rede.
Følgende 4 morgener og formiddage
(6.-9. juli) blev der lagt 4 æg, som mær
kedes successivt med blyantstaL
Rugningen begyndte 8. juli efter læg
ning af 3. æg, og kun hunnen blev set
på reden i rugetiden. Efter 13 døgns
rugning klækkedes l. æg om morgenen
den 21. juli, mens æg nr. 2 kl. 0810 viste
en lille språstjerne og kl. 1925 var klæk
ket efter 131/2 døgns rugning. Det 3. æg
klækkedes ikke, men lå i reden ungeti
den ud, hvorimod det 4. æg kl. 0730 den
22. juli var klækket efter knap 13 døgns
rugning uden at have vist stjerne fore
gående aften.
De 3 unger forlod reden i samme
rækkefølge som klækket. Nr. l (a, fig. 2)
og 2 (b, fig. 2) forsvandt ved middags
tid den 2. august efter mellem 12 og 13
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døgn i reden; og den 3. unge (c, fig. 2)
havde samme redetid, idet den forlod
reden midt på dagen den 3. august. Sol
sortparret indstillede hermed videre yng
len det år.
I æglægnings- og rugetiden blev re
den besøgt midt på dagen, og i ungeti
den hver dag kl. ca. 0700 og kl. 18001900. Ungerne, som inden ringmærk
rung blev mærket på bugskindet med
»speed-marker«, blev samlet taget ud af
reden og i en let stofpose anbragt på en
cellotexplade 2 meter borte, hvor vej
rlingerne foregik. En af ungerne (c, fig.
2) blev hver aften underkastet yderlige
re undersøgelser i form af målinger, fo
tografering og beskrivelse af adfærd og
udvikling. Der anvendtes en metalsky
delære med 1/1o mm monius, en plastic
lineal, to Pesola-vægte (30 og 100 gram)
og sorthvid film i et spejlreflekskamera
med mellemringe. Varigheden af de en
kelte besøg ved reden oversteg aldrig 3
minutter.
Foruden data indsamlet på dette kuld
opvoksende unger indgår et reference
materiale med adulte fugles mål (tabel
2). Samme teknik (jfr. Balelwin et al.
1931) og apparatur er anvendt ved må
ling af redeungen, de levende fugle og
museumsskindene.
Mål af vinge, tarse og hale er baseret
på levende solsorte, nemlig 10 ad. <;?<;?
og 10 ad. o o fanget ved Tved, Thy,
i oktober-april, 1963-64. Mål af næb
(længde og bredde), cenh·ale fm·klo, bag
klo, hånd, 5. håndsvingfjer og 4 . arm
svingfjer er fra skind, nemlig 10 ad. <;?<;?
og 10 ad. o o i Zoologisk Museums sam
linger, København. Artens gennemsnits
vægt er taget fra det omfattende mate
riale (183 individer) tilvejebragt af Stork
(1968), der kun afviger lidt fra årstids
variationen vist af Miles (1965).
FORÆLDREFUGLENES ADFÆRD
Forældrefuglenes adfærd blev udeluk
kende iagttaget under mine besøg ved
reden.
I rugetiden krøb hunnen tavs af re54

den, når jeg rørte den. Herefter placere
de den sig stadig tavs og som forstenet
(jfr. Friis 1941) 10-20 cm ved siden af
eller over reden for, så snart min hånd
var borte, atter at hoppe ned i redeskå
len-selv når denne var tom. Adfærden
ændredes i mere aggressiv retning, da
ungerne var 4-5 dage gamle, idet fuglen
da vedvarende hakkede mig i fingrene,
når den var på eller ved reden. Den 6.-7.
ungedag (27. juli) og senere viste hun
nen, når den kom udefra og fandt mig,
ved reden, stigende aggressivitet ved
tavs eller med lavmælt »tink-tink« at
styrtdykke og slå kløerne i min isse. På
10.-11. ungedag fløj den efter 3-4 an
greb mod mit hoved op og lagde sig i
den temporært tomme redeskåL Samme
dag angreb hunnen med tavse dyk mod
issen for første gang også andre menne
sker, som om eftermiddagen tilfældigt
passerede 3-4 meter fra reden. En lig
nende høj aggressivitet mod mennesker
er af Snow (1958 b) beskrevet som usæd··
varuig og kun registreret hos meget til
lidsfulde bysolsorte.
Fra og med 2.-3. ungedag overlod
hunnen ungerne udækkede i lange tids
rum, mens den samlede føde. Undtagel
ser danner perioden den 4 .-5. og 7.-8.
ungedag, hvor den overlod al fordring
til hamlen for at dække ungerne, mens
det styrtregnede - skønt der p. g. a. det
overhængende tag ikke faldt. en dråbe
på reden og dens nærmeste omgivelser.
Hannen var langt mere sky end hun
nen. Symptomatisk forlod den således
8.-9. ungedag reden i faldende flugt og
med advarende »tjuk-tjuk«, hvorefter
hunnen kom til og angreb mig. Lignen
de forskel på kønnenes aggressivitet er
iagttaget af Snow (op. cit.).
Især tidligt på dagen og i fugtigt vejr
fouragerede parret på den kortklippede
græsplæne. Ellers var fødesøgningen
henlagt til græsrabatter o. l. og tilsyne
ladende sjældent til skovbund. Hunnen
syntes gennemgående at fouragere nær
mest reden. Da de to ældste unger hav
de forladt reden, blev de fodret med
ribs (Ribes wbrum), og denne føde kun-

Fig. l. Udviklingsstadier hos den yngste solsortunge (c på fig. 2) i redetiden. Levealder i dage an
givet med romertal. Bemærk bl. a. vingens og tarsens hurtige udvikling, samt hvorledes fjerdrag
ten på 12. dag camouflerer de ellers iøjnefaldende, hvidlige hornskeder (se fig. 6) omkring fjerene.
På delligur VII iagttages, hvorledes ringmuskulaturen omkring anus er kontraheret (jfr. delligur
V) efter ekskrementafgivelse. Alle fotografier er taget om aftenen (P. H.-M. foto, 23. juli-2. august
1970).
Stages of development in the youngest nestling (c in fig. 2). Days of age a re given in Roman n u 
merals. Notice the rapid development o f wing and tarsus, a n d lww the pl·umage on the 12th day
is able to conceal the conspicious white sheaths (see fig. 6) cove1·ing the eleveloping feathers. On
VII will be seen how the ring muscle araund anus still is contracted after defaecat-ion (cf. V).
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Tabel l

Oversigt over udvikling og ændringer i udseende hos unge c (fig. l) i redetiden. Karakteærne
er nævnt i registrerede kronologiske rækkefølge og varer som regel til ændring nævnes.
Development and alterations in the apperance of nestl-ing

Dage
gammel
Da ys
of age

(fig. 1).

Udseende og adfærd
Appearance and belwvoiu.r
Generel udvikling
General development

Farver
Colottrs

Fjerdragt
Plumage

l

øjne og ører tillukkede, tavs

skind lysel'Ød, næb og
tarser hvidgrå, gab og
tunge citrongul, næbflige
hvidgule, kløer hvide og
ægtand hvid

mørkegrå embryonaldun i
indre supraorbital-,
occipital-, humeral-, ulnarog spinalregionerne

2

pippende stemme

mundbund lyserød,
kløer gulgrå

fjerbede som sorte pletter
under hud

3

ører åbne

5

øjne som sprækker

6

øjne helt åbne

7

næbflige når maksimal
bredde, reduceres herefter

8

vinge {manus) når fuld
længde

svingfjer lige før
gennembrydning af hud

svingfjerene og deres
dækfjer på vingeoverside
gennembrudt
næb musegråt på ryg

fjerbede viser kommende
fjer som vorter
halefjer begynder udvækst,
svingfjer og deres dækfjer
har gennembrudt hornskeder, fjerbedene i voldsom
vækst

næb gråsort bag ægtand,
tarse gråbrun, kløer
mørkegrå med gullige
spidser og underside

9

10

tarse når fuld længde

11

ny højfrekvent varselsstemme foruroliger unger
indbyrdes

12

svingfjer som små spidser,
fjerbede som forhøjninger
næb lys grålig på ryg,
næbfligenes kanter hvid!igere, fødder gråligt kødfarvede, kløer grå ved basis

4
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c

fjerdragt dækker hele
overside og underside på
nær gumpen
næb og tarse gråsort, hæl
hvidgul, kløer mørkegrå

fjerpinde er nu usynlige
ved ydre påsigt, undergump stadig nøgen

ne herefter også spores i ekskrementer
ne hos den tilbageblevne redeunge.
UNGERNES GENERELLE
UDVIKLING
Den nyudklækkede, redefaste solsortun
ge viser typiske spurvefugletræk på det
te stadium ved at være ude af stand til
at bevæge sig omkring og ved at være
næsten nøgen. Desuden er den blind og
har øreåbningerne tillukkede. Fig. l og
tabel l giver gode indtryk af solsortun
gens udvikling. I det følgende skal gives
visse kommentarer hertil.
Ungernes hudfarve var redetiden igen
nem mørk lyserød, hvilket antyder, at
deres ernæring hovedsagelig bestod af
regnorme (Lumbriciclae) samlet under
græsvegetationen (Snow 1958 a). Ifølge
Snow er solsortunger, som ernæres af
skovbundens fauna typisk gullige i hu
den.
Den fundne rugetid på ca. 13 døgn
ligger nær gennemsnittet for tiderne
givet af Glutz von Blotzheim (1964),
Haartman (1969) og Snow (1958 a). Der
imod er ungernes redetid på 121/4 døgn
i underkanten, omend både Glutz (op.
cit.) og Haartman (op. cit.) har registre
ret normale redetider på 12 dage. Det
er muligt, at de daglige forstyrrelser,
som undersøgelserne trods forsigtighed
påførte ungerne, fik dem til at forlade
reden forholdsvis tidligt - selv om deres
udflyvning ikke tog form af den kendte,
panikagtige flugt solsortunger kan vise
over for predatorer fra deres 9.-10. 9ag.
VÆGT
De nylagte æg vejede henholdsvis 9,2;
9,1; 9,2 og 9,1 gram og målte mellem
max. 30,5 X 21,5 mm (3. æg) og min.
29,5 X 21,5 mm (2. æg). Størrelserne er
over gennemsnittene givet af Witherby
et al. (1943) og Rosenius (1926); og væg
tene ligger tilsvarende i overkanten af
variationer nævnt af Heinroth (1926).
Om morgenen den 21. juli vejede de 3
uldæklæde æg hver 7,2 gram, hvilket in
debærer et vægttab i redetiden på hen-

ved 2,0 gram pr. æg eller knap 0,15
gram pr. æg pr. dag. Værdien er nær de
ca. 0,1 gram angivet af Gurr (1954).
Den nyklækkede vægt kendes kun for
unge c, som endnu havde fugtige em
bryonaldun, da den blev vejet første
gang. Mellem dens vægt og foregående
dags ægvægt er differencen 1,3 gram,
hvilket er meget, når gennemsnitsskal
vægten er 0,4 gram (Rosenius op. cit.).
Man må antage, at det er vægten af am
nionvædsken og allantois (ekskretions
residualet), som tilsammen udgør resten
efter subh·aktionen: 7,2 gram --;-- (5,9 +
0,4) gram = 0,9 gram. Værdien er ca.
10 Ofo af det nylagte ægs vægt.
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Fig. 2. Sumkurver over de 3 solsortungers (a, b
og c) daglige vægte i redetiden. Morgenvægte
er hvide, aftenvægte sorte (sml. fig. 3). Bemærk
den svage vægtreduktion umiddelbar før ud
flyvning. Den viste linie er parallelforskudt
Daily weights of the 3 nestUngs (a, b, and c) in
thei.r period at nest. Abscizza: days of age. Or
dinate: weight in grammes. Moming wei.ghts
are shown wh ite and evening weights black (see
also fig. 3). Notice the faint reduction in weight
in the last days. The Une is shown to the right
of its original position.
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Fig. 3. Vægtens relative for- �
andring hos ungerne a og
b fra en aftenvejning til ....
den følgende (øverste, op - �
trukne linie); og fra en af- �
tenvejning til den følgende <:>
morgenvejning
(nederste �
prikkede linie). På abscis- 'sen er foruden ungernes al- �
der angivet fordeling af nat "'"
og dag samt de omtrentlige
vejetidspunkter. Spredning
er vist med vertikale linier.
Bemærk hvorledes morgen
vægten efter de allerførste
dage udgør en stærkt sti
gende andel af den totale,
daglige vægtforøgelse.
The changes in weight (in
per cent) of nestling a and
b (fig. 2) from one evening
to another (upper sol·id
line), and from one evening
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to the following moming
(lower dotted line). Absciz
za: days of age, distribu
tion of day and n ight, and

Fig. 3 viser, at de to jævnaldrende
ungers (a og b) relative vægtforøgelse er
størst fra 2. til 5. dag med en tydelig
kulmination på 2. dagen (73 °/o (a) og
74 Ofo (b)). Den tredie unge (c), som var
en dag yngre, viste derimod størst rela
tiv vægtforøgelse på sin 3. og 4. levedag
(henholdsvis 65 Ofo og 62 Ofo ).
Den reelle vægtforøgelse var hos alle
ungerne størst fra 3. til 8. levedag, hvor
den varimede mellem 6,0 og 13,0 grams
tilvækst pr. døgn. På fig. 2 illustrerer
den parallelforskudte linie, y = 0,12 x
7 13,2, ungemes gennemsnitlige vægt
forøgelse på 8,7 gram pr. døgn i denne
6-døgns periode.
I solsortungernes redetid formindske
des dagen med godt 50 minutter eller
ca. 5 Ofo; og det har næppe haft ind
flydelse på ungernes næringstilførseL
Morgenvejningeme foregik ca. 81/2 time
efter, at parret startede fodringsaktivi
teten ved 2-40 lux. Det indebærer, at
den potentielle fodringsperiode før da
gens første vejning udgjorde rundt reg
net 30 °/o af den, som lå forud for aften
vejningen. Jeg har set bort fra evt. fou
ragering i en mulig kort periode efter
foregående aftens vejning.
Morgenvægtens tilvækst i procent af
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7

Turdus merula

o

approximate
hotl1'S
of
weighing. Ordinate: weight
change ·in per cent.

pågældende døgns vægtforøgelse (reg
net fra aften til aften) udgør på unger
nes 3 første rededage mellem 6 °/o og
25 °/o (gennemsnit 18 °/o), mens tilsva
rende værdi 4.-9. rededag rangerer mel
lem 25 Ofo og 88 Ofo (gennemsnit 45 Ofo).
I de sidste 3 rededage er værdierne sær
deles svingende.
Den stigende andel, morgenens vægt
forøgelse - til trods for et tilbageven
dende vægttab forårsaget af ekskrement
afgivelse efter nattens fasteperiode - i
løbet af redetiden udgør af døgnets (fig.
3), afspejler antagelig flere forhold:
l. De første dages ringe vægtstigning om
morgenen kan delvis forklares ved, at hunnen
i den kølige morgenluft varmer de spæde un
ger næsten kontinuert, således at næringstil
gangen bliver afhængig af hannen alene.
2. Det er sikkert også af betydning, at un
gernes relative vægtforøgelse de første 3-4 da
ge er høj, da den medfører voldsom vækst af
fordøjelseskanalen og muliggør en anselig stig
ning i dennes volumenkapacitet fra morgen til
aften.
3. Foruden intensiv fodring umiddelbar før
vejning afspejler den betydelige morgentilvækst
i vægten senere i redeperioden rimeligvis, at

en væsentlig del af næringsværdien fra foregå
ende aftens maveindhold i løbet af nattens
hvileperiode deponeres i de voksende væv; og
der er næppe tvivl om, at der i den efterføl
gende 12 timers dagperiode forbruges en for
holdsmæssig stor del af de tilførte kalorier til
bevægelse og varmeafgivelse. Problemerne bør
gøres til genstand for fremtidige undersøgelser.

Regnvejr eller kraftig dug fra morgen
stunden (den 25., 27., 28., 29. juli og 2.
august) medførte i reglen højere vægt
stigning end normalt.

Fig. 4. To ekskrementer afgivet umiddelbart ef
ter hinanden af unge c den 29. juli kl. 1810 (8
dage gammel). Ekskrementen til venstre blev af
givet først og er omgivet af redetidens karakte
ristiske, hvidlige hætte - især bestående af
urinsyre (Sturkie 1954) tilført i kloakken. Eks
krementenheden til højre er endnu ikke færdig
dannet til bortbæring, og den blev utvivlsomt
afgivet som følge af ungens skræk under mani
pulering. Ekskrementerne vejer henholdsvis 0,9
og 0,2 gram (P. H.- M. foto).
Two excrements produced just after each other
by nestling c when 8 days old. The excrement
to the left, which was produced first, -is
wrapped -in the caracte1·ist-ic white sac probably
mainly consist-ing of tt. rin acid added in the
cloaca.. The second excrement -is not finished as
a unit and was probably oftered as a result of
the fea.r caused by manipulat-ion. The excre
ments we1:e we-ighing 0,9 and 0,2 gram respec
tively.

Morgenens betydelige vægtforøgelser
afspejler, at solsortparret startede foura
geringen tidligt (ca. 1/2-l time før solop
gang) - i modsætning til arter som f. eks.
hvepsevåge (Fernis apivorus) og vende
hals (Jynx torquilla), der på vore bred
degrader starter ungefodring henholds
vis ca. 2 timer (Holstein 1944) og ca. l1/2
time (Hald-Mortensen 1971 a) efter sol
opgang. Disse arter ernærer sig også af
smådyrsfaunaen på og i skovbunden,
men af varmekrævende insekter i stedet
for solsortens fugtigbedsafhængige orme
(Oligochaeta) og snegle (Pulmonata).
Den registrerede vægtstigning afviger
kun lidt fra den beskrevet af Cawkell
(1950), Gurr (1954), Heinroth (1926),
Hvass (1951) og Snow (1958 a). Stignin
gen synes dog stejlere og maksimums
vægten højere, end man kunne forven
te i Sydengland så sent på sommeren
(Snow op. cit.).
NÆB, VINGER OG FØDDER
Ved klækningen var næbbet dækket af
hudlignende epidermis, der ikke i farve
afveg fra den tilstødende hovedhud, men
var af mere glat struktur. I løbet af re
detiden skete en gradvis hærdning og
pigmentering af næbbet (tabel l), lige
som det havde en ret konstant længde
tilvækst på ca. 1,0 mm pr. døgn (fig. 5).
Den lille ægtand på overnæbbets spids
var endnu bevaret hos alle ungerne, da
de godt 12 døgn gamle forlod reden.
Fra første dag sås tydelige, hvidgule
næbflige, som voksede i bredde til mak
simal størrelse på 7. rededag - dagen ef
ter, at ungen havde åbnet øjnene. Næb
fligenes påfølgende reduktion (fig. 5) an
tyder en vigtig funktionel betydning ved
forældrenes fodring af den blinde unge.
Sutter (1941) fandt en tilsvarende tilba
gedannelse af næbfligene efter, at ven
dehalsungerne åbnede øjnene. I sit re
view over næbflige og deres funktion
synes Clark (1969) imidlertid ikke at
være opmærksom på en mulig korrela
tion mellem deres ontogenetiske udvik
ling og ungens blindhed.
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Fig. 5. Daglig ændiing i en række mål hos unge
c (fig. l). A: 5. håndsvingfjer, B : 4. armsving
fjer (se fig. 6), C: tarsometatarsus (tarse), D :
(manus) vingehånd, E : næbbredde med næb
flige, F: næblængde til skind, G: centrale styre
fjer, H: centrale fm·klo, I: bagklo (se også tabel
l og 2).
Daily alterations -in same measu.rements of nest
ling c (fig. 1). Abscizza: days of age. Ordinate:
length in mm. A: 5th primary, B: 4th secondary
(see fig. 6), C: tarsometatarsrts (tm·sus), D: ma
nus (wing in flesh), E: bill width includ·ing oral
flanges, F: bill length to sk-in, G: central 1 ·ectri
ces, H: central front claw, 1: hind claw (see al
so table l and 2).

Gabet bevarede hele redetiden sin ci
tron- til orangegule, uplettede farve.
Vingen og specielt hånden (fig. 5) vok
sede hurtigt de første dage - mellem 4.
og 6. dags aften således 6 mm pr. døgn
-og afsluttet vækst nåedes 8. dag. Over
ensstemmende hermed angiver Marples
(1930), at hånden afslutter væksten, læn
ge før overarmen (humerus) når sin ful
de længde. Det forhold, at vingens for60

skellige led kan vokse med forskelligt al
lometrisk fortegn (jfr. Huxley et al. 1941)
synes at være udbredt hos spurvefugle,
men sjældnere hos mere primitive orde
ner.
V ed klækningen var tarsen ( tarsome
tatarsus) og tæerne lyst kødfarvede, og
randene i den senere skælbeklædning
kunne lmap anes. I lighed med næbbet
skete hurtigt en gradvis forhorning og
pigmentering af de ydre hudlag, og de
mathvide kløer blev mørkere fra basis .
Tarsen voksede hurtigst fra 3. til 8.
levedag, hvor tilvæksten var 3,7 mm pr.
døgn. Væksten afsluttedes ved adult
længde den 10. dag (fig. 5). De to målte
kløer (fig. 5) voksede i redetiden kon
stant henholdsvis ca. 0,7 og knap 0,6
mm pr. døgn; og deres indbyrdes stør
relsesforhold i den postembryonale pe
riode lå nær den, man finder hos den
adulte fugl (tabel 2).
Frem til ungernes 8.-10. levedag kun
ne tæerne tilsyneladende dårligt gribe
fat om genstande; og selv i de sidste re
dedage virkede de ret kraftesløse, hvil
ket er påfaldende i sammenligning med,
hvorledes f. eks. få dage gamle landsva
leunger (Hinmdo rustica) med deres
korte fødder er i stand til at gribe fast
i redematerialet (Hald-Mortensen 1971
b). Måske er det tarsens voldsomme
vækst, der hos solsorten vanskeliggør en
sideløbende udvikling af ekstremitets
muskulaturen.
Under indtryk af tæernes svage mus
kelkraft virkede det forbløffende, at un
gerne fra deres 10. dag var i stand til at
bevæge sig fra jorden i op til 30-40 cm
lange hop. En tilsvarende hurtig udvik
ling af fødderne er beskrevet hos den
terrestriske sanglærke (Alauda arvensis)
(Påtzold 1963). Hos denne når tarsen
maksimal længde dagen før, ungen 9
dage gammel forlader reden; og det er
bemærkelsesværdigt, at den unge sang
lærke ikke går, men hopper omkring.
Både Påtzold og Andrew (1964) ser i
den postembryonalt vidt udbredte, hop
pende bevægelsesmåde en genspejling
af en oprindelig bevægelsesform. Ingen

synes imidlertid at have været opmærk
som på, at hopningens abrupte, men
hurtige bevægelsesmåde for fugleunger
generelt indebærer ringere predations
fare end gang - og forekomsten hos f.
eks. natravneunger (Caprhnulgiclae) kan
således vel være resultatet af konver
gent udvikling.
FJERDRAGT
Den spæde solsortunge havde mørke
grå, op til ca. 15 mm lange embryonal
dun fordelt i bede på oversiden (tabel
l), mens undersiden var nøgen. Der
fandtes ingen embryonaldun på sving
og styrefjerenes papiller, men små, læg
leformede epidermisceller opsplittede i
spidsen - såkaldte falske embryonaldun
(jfr. fig. 44, Broman 1941). Embryonal
dunene sad ellers på samme papiller som
de efterfølgende fjer og faldt gradvis af
nogen tid efter, at fjerene havde gen
nembrudt hornskederne. Ved slutningen
af redestadiet var kun et fåtal tilbage
(se fig. 1).
Broman (op. cit.) frakender generelt
spredt forekommende embryonaldun
større indflydelse som varmeisolering.
Hos solsorten er en sådan funktion dog
rimeligvis af betydning, ligesom dunene
formentlig også bidrager til at camou
flere de spæde ungers hyppige bevægel
ser mod predatorer over den åbne rede.
Simple eksperimenter ville kunne afslø
re sådanne funktioner.
Mellem 4. og 5. dag gennembrød
svingfjerene og deres øvre dækfjer hu
den for fra 5. til 12. dag at vokse med
konstant hastighed (se fig. l og 5), nem
lig 6,7 mm pr. døgn. Den 7. dag brød
de to målte fjer igennem deres hornske
der ved længder på 14 Ofo og 18 Ofo af
de færdige fjers.
Vingefjerenes ensartede vækst med
førte, at dækfjer og armsvingfjer færdig
dannedes før de lange håndsvingfjer i
vingespidsen (sml. i tabel 2 de to målte
fjers Ofo af ad. længde). Funktionelt re
sulterer en sådan udvikling i en først
kort, men tæt og bred vinge, lig hønse-

Fig. 6. Vingeunderside hos unge c, den 31. juli,
kl. 1745 (10 dage gammel) viser placeringen af
de målte fjer (fig. 5). Iøjnefaldende er forskel
len mellem den mørke, indre blodfyldte del af
fjerpindene og den hvidlige, ydre luftfyldte del.
Bemærk de store, nøgne apterier omhing det
spinale fjerbed (på ryg og overgump), det fe
morale (mellem ben og overgump), det ventrale
(på bryst) og det crurale fjerbred (på underbe
net). (P. H.-M. foto).
Underpmt of left wing of nestling c on 31 July
at 1 7.45 (10 days old) slwwing the position :of
feathers measured (fig. 5). Conspicious in the
del)eloping feathers is the difference between
the dark inner pmts filled with blood and the
whitish outer parts containning air. Notice also
the large apterias between the feather tracts.

fuglenes (Galliformes) egnet til hurtig
opflyvning fra en truende fare, men
mindre anvendelig til sideværts manøv
rer i luften. Af betydning er det nok og
så, at en kort vinge ifølge vægtstangs
princippet kan føres med ringere mus
kelkraft end en lang. Styrefjerenes sene
udvikling (fig. l og 5), der muliggør un
gernes sammenpakning i den dybe re
deskål, kan i ovennævnte sammenhæng
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Tabel 2

Sammenligning af vægt og mål for solsort på l. og 12. levedag (unge c) og det adulte stadium
(se teksten p. 54).
Compm·isons between weight and measu.-rements of a. Blackbird l and 12 days old (nestUng c),
and in the adult stage.

l. dag
1st day
mål (mm)
measu.rements
Vægt
Weight

5,9 (g)

F. Næblængde
Bill length

7,0

E. Næbbredde
Bill width

12. dag
12th da y
Ofo adult

60/o

mål (mm)
measurements

Ofo adult

l
l

adult
mål (mm)
measu.rements

78,0 (g)

81 Ofo

96,2 (g)

28 Ofo

19,0

75 Ofo

25,3

11,0

102 Ofo

18,0

167 Ofo

10,8

c. Tarsometatarsus

11,0

32 Ofo

35,0

101 Ofo

34,7

D. Vinge (manus)
Wing (manus)

10,5

31 Ofo

34,5

100 Ofo

34,4

75,0

57 Ofo

130,7

Vinge (manus
+ fjer)
'"'in g (manus
+ fea.thers)
H. Centrale forklo
Central front cla.w
l.

Bagklo
Hind claw

10,5+0

1,1

110/o

7,0

710/o

9,9

1,4

12 Ofo

9,0

79 Ofo

1 1,4

A. 5. håndsvingfjer
5th prima.ry
fea.thm·

o

49,0

45 Ofo

109,5

B . 4 . armsvingfjer
4th secondary feather

o

47,0

59 Ofo

79,5

G. Centrale styrefjer
Central rectrices

o

14,0

13 Ofo

103,2
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ses som en energibesparende tilpasning,
idet halen ingen ·indflydelse har på en
opflyvnings acceleration og effektivitet.
Solsortungerne kunne ikke flyve, da
de 12 døgn gamle forlod reden; og det
stemmer med andres øjenvidnebereh1ing
(Rasmussen 1970). Heinroth (1926) og
Hvass (1951) oplyser tilsvarende om 1314 dage gamle unger.
Kropsfjerene var næsten alle færdig
dannede, da solsortungerne forlod re
den. Dette er utvivlsomt af stor betyd
ning for temperaturreguleringen i det
fri, da blodfyldte fjerpinde kun kan ha
ve ringe isolerende evne. Hertil kom
mer, at kun en udvokset kropsfjerdragt
(se fig. l, XI og XII) yder fuld camou
flage.
Næbrodens børstefjer, der er velud
viklede hos den adulte solsort, var kun
et par milimeter lange hos den udfløjne
unge. Fjerene har formentlig betydning
ved fourageringen (Harrison 1964), og
deres svage udvikling ved ungens af
slutning af redestadiet skal måske ses i
sammenhæng med, at ungen ifølge Snow
(1958 a) derefter fodres i endnu mindst
15 dage.
SUMMARY
Observations o n the postembryonic development
of the Blackbi·rd (Tu.rdus memla)
The pæsent, methoclological stucly was carriecl
out at a forest1y house in the afforestation of
Tved, Northwest Jutlancl (57°03'N, 08°39'E), in
July-August 1970. Here a pair of Blackbircls
(Twdus menda) rem·ecl a broocl of four nest
lings, who left n est on l J u ly; and in the n ext
four clays the female built a new nest some 20
meters away in an espalier uneler the overhang
of eaves. From 6 July four eggs were layecl
(one every morning). Incubation probably start
ed after the thircl egg. One egg failed to hatch
but the others did so on 21 and 22 J uly after
appr. 13 days of incubation. The nestlings (a,
b, and c) all stayecl in nest for 12 days.
Every morning and evening the nestlings
were weighecl, and in the evening one of the
nestlings (c) was furthermore measurecl, photo
graphed (fig. 1), and deseribed with regard to
apperance (table l) and behaviour. For com
parison purposes measurements of 10 adult fe
males and 10 males (table 2) were compilecl
from live birds in the field (wing, tarsus, and
tail) and from skins in ZoologicaJ Museum, Co
penhagen (the other measurements).

The behaviour of the parents is briefly cle
scribecl. An increasing aggressiveness of the
fearless female was striking contrast to the
shyness of the male. In strong rain the fernaJe
was founcl broocling 7 to 8 clays olcl nestlings
in spite of the faet that the nest always was
completely clry owing to the shelterecl position.
The nestling food was preclominantly collectecl
in grasscoverecl aæas.
Until the clay of hatching every egg lost
appr. 0,15 grams per clay. The relative weight
increase was in the olclest nestlings (a & b)
highest on their second clay (fig. 3), while the
one clay younger nestling (c) reachecl highest
values (65 Ofo and 62 Ofo) on third and fourth
clay. The absolute weight increase was in all
nestlings highest between thircl and eighth clay,
varying from 6,0 to 13,0 grams per day (ave
rage 8,7 grams).
The changing proportion between weight in
crease in the morning and that in rest of the
clay is cliscussecl in some length. In the paper
attention is also payecl to the faet that the
Blackbircl starts feeding very early in the morn
ing comparecl to som e hirds clepenclant on in
sect food.
In the chicks the ears openecl on the 3rcl
and the eyes were fully open on the 6th clay.
The bil! increasecl in length by 1,0 mm per
clay and became graclually hareler and clarker.
The yellowish white oral flanges increased their
wiclth up to the 7th clay - one day after the
eyes had openecl. The hancl of the wing (man
us) æachecl full length on the 8th clay after
maximum growth between 4th and 6th day (6
mm per clay).
The tarsus which in the nestling period
changecl colour like the bil! grew at highest
speed from 3rd to 8th (3, 7 mm per day) and
reacl1ecl final length on 10th clay. The claws
were at first white but became graclually clark
er from base and increasecl their length with
0,7 and 0,6 mm per clay (see fig. 5). In the
text some considerations are given concerning
the survival value of the hopping locomotion
pattern founcl so wiclespreacl in young hirds.
The elistribution of embryonic clowns is de
scribecl. The flight feathers and their coverts
burstecl through the skin between 4th and 5th
clay and increasecl after this their length at a
constant rate of 6,7 mm per clay. On the 7th
clay the two feathers measureel (see fig. 5 and
6) penetratecl their sheaths at lengths counting
14 Ofo and 18 Ofo of the total feather. The bocly
feathers were nearly all full grown when the
nestlings left the nest, and this is thought to
be of importance for as well thermoregulation
as the effectiveness of the protecti\re colaration
offerecl by the plumage (compare fig. l, XI and
fig. l, XII).
The rictal bristles were only a few mm long
and the egg tooth were still to be seen on the
tip of the bil!, when the nestlings not able to
fly flutterecl from the nest on the 12th clay.
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Boganmeldelse
J. Brændegårcl: Eddm·kopper eller spindlere. II.
Danmarks Fauna 80. 231 sider. 143 illustratio
ner. Pris kr. 48,30. G. E. C. Gads Forlag. Kø
benhavn 1972.
Den nu 85-årige zoolog dr. Jens Brændegård
har netop udsendt andet bind om edderkopper i
»Danmarks Fauna«-serien, og han bebuder i
forordet, at dette bliver det sidste fra hans
hånd, og i tilslutning dertil efterlyser han en
zoolog, der har lyst og mod til at fortsætte ar
bejdet. Efterlysningen gentages her med en
kraftig opfordring til at gå igang snarest. Det
ville være sørgeligt, om de resterende edder
kappefamilier ikke skulle få en moderne syste
matisk behandling på dansk indenfor en over
skuelig årrække.
Bind 2 omhandler familierne Sparassidae,
Philodromidae, Thomisidae, Salticidae og Ox
yopidae, dvs. stort set de familier, der på dansk
sammenfattes under betegnelserne krabbeedder
kopper og springedderkopper. Behandlingen af
de enkelte familier følger det sædvanlige møn
ster i »Danmarks Fauna« med bestemmelses
tabeller og beskrivelser. Tabellernes enkle op
stilling virker tiltalende, men selvfølgelig vil
først nogen tids brug vise, hvor præcise og an-
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vendelige de er i praksis. Artsbeskrivelserne er
særdeles omhyggelige og grundige, forsynet
med tegninger af ·epigyn og palpe, eventuelt og
så med en tegning af kroppens rygside. De af
sluttes med en kort karakteristik af den fore
trukne biotop og en oversigt over danske fund.
Nogen landsomfattende indsamling af edder
kopper har aldrig fundet sted, og de citerede
findesteder giver derfor kun et vagt billede af
arternes virkelige udbredelse her i landet.
Bogen er vedlagt en trykfejlsliste på to sider
samt en efterskrift, hvori forfatteren beklager,
at han ikke har haft lejlighed til at læse 2. kor
rektur på bogen, ligesom der heller ikke er taget
hensyn til alle hans rettelser i l, 1\orrektur. Det
te rent ud sagt skandaløse forhold må meget
beklages. De mange rettede trykfejl samt de
endnu ikke rettede - og dem er der stadigvæk
en del af - sætter uundgåeligt en plet på den
ellers så velrenommerede håndbogs-serie. Tlyk
keri og redaktør må så se at dele ansvaret for
miseren imellem sig og drage de nødvendige
konsekvenser. Forfatteren derimod skal have en
stor og velfortjent tak for det imponerende ar
bejde, han her har lagt frem til glæde og nytte
for danske zoologer.
E. N.

Fund af storsommerfugle fra Danmark i 1971
Meddelelser

fm de lepidopterologiske foreninger i Danmark

Af Svend Kaaber

(Diglervænget 2, Århus C)

Den følgende artsliste er som helhed blevet re
digeret efter retningslinier publiceret i Flora
og Fauna 68: 182, 1962 og 76: 114-116, 1970.
Ved sine mange bemærkelsesværdige fund er
den som sine forgængere et tydeligt udtryk for
den store interesse for sommerfugle, der er her
i landet for tiden, samt for de velegnede betin
gelser, som 1971 på mange måder gav samler
ne til deres arbejde.
Vejrmæssigt var 1971 således præget af en
mild vinter, der kun havde en enkelt længere
frost- og sneperiode fra sidste trediedel af fe
bruar til først i marts. Foråret kom tidligt, og
både april og maj havde mange solrige og
milde dage. Også forsommeren i juni var præ
get af et solrigt og periodevis varmt vejr, der
varede til midten af juli. Højsommeren var i
det meste af landet præget af ustabilt, men
stadig ret mildt vejr med megen torden. Først
fra midten af august blev vejret stabiliseret af
et højtryk med sydøstlig kærne, som varede til
slutningen af måneden. September var præget
af ustadigt og ret køligt vejr, men havde dog
også enkelte varme perioder sidst i måneden.
Oktober var derimod mild, men præget af man
ge kraftige lavtryksperioder med meget uroligt
vejr. Også november var mild, bortset fra et
kuldeindbrud nordfra mellem den 21. og 27.
med voldsomt snefald i Syd- og Østjylland og
på Fyn den 22.-23. Derefter kom der omslag
med mildning, og den sidste halvdel af decem
ber var usædvanlig mild med dagtemperaturer
på + 10°C og derover.
Det milde forår og den solrige forsommer
bevirkede, at mange arter klækkede tidligt.
Som mere usædvanlige eksempler kan nævnes
Aeranyeta alni L. fra Sj : Ød1olm l stk. 15.5.
(P. Bjørn) og den nordjyske klitart Epirrhoe
pupillata Thbg. fra Jnø : Blokhus l stk. 15.5.
(S. Christensen). Vejrforholdene bidrog herved
til at skabe forudsætninger for forekomsten af
partielle anden og tredie generationer senere
på sommeren og i efteråret. Dette var iøjneFlora og Fauna 78: 65-73. Arhus 1972.

og Ib Norgaard

(Lyngbygårdsvej 87, Lyngby)

faldende hos en række af de almindelige dag
sommerfugle; den i Danmark normalt enkulde
de art nældens takvinge (Aglais wtieae L.) op
trådte således i et ekstra kuld, ved S j : Liseleje
blev der set eksemplarer i parring allerede 6.7.
(J. Calov) og voksne larver blev fundet ved Sj :
Jægerspris 24.8. (H. Henriksen). E n række af
de arter, der siden 1968 har været nævnt i dis
se lister med partielle ekstra generationer, blev
også registreret uden for den normale flyvetid
i 1971. For flere andre arter, hvor denne ten
clens normalt ikke er sædig udtalt, blev der
meldt om mange sene fund. Dette gjaldt især
Geleria galii Schiff., AeU11otia polyodon Cl. og
Erastria trubealis Sc. Af mere usædvanlige
eksempler kan nævnes Malaeosoma eastrensis
L. fra Dj : Balle l 8 15.10. (T. Primdahl),
Diarsia florida Schmidt fra Jnø: Bangsbo på
Læsø flere stk. 21.8. (E. Frandsen), Monima
gothiea L. fra Fyn: Dinestrup l stk. 20.10. (O.
Buhl), Monima i11ce1ta Hfn. fra Jø : Mou 5 stk.
8.9. (N. U. Møller), Cueullia ttmbratiea L. fra
Jnø : Skoven på Læsø l 8 28.8. (S. Kaaber) og
Jø : Moesgård v. Århus l stk. 1.9. (E. Schmidt
Nielsen), samt Hadena illyria Frr. fra S j : Rør
vig l stk. 22.8. (S. Gad).
Forekomsten af vandrende arter var i 1971
især præget af arter med nordlig udbredelse.
Indflyvningen af sydlige arter i forsommeren
var som helhed svag, hvad der satte sit præg
på de fleste arters forekomst i eftersommeren
og efteråret, jævnfør fig. l. Kun på Bornholm
var der i slutningen af juli og først i august en
tydelig indflyvning af arter med yngleområde
syd og sydøst for Danmark. Med højtrykket i
august fulgte sværme af gammauglen (Plusia
gamma L.); men hovedtrækket af denne art
var tilsyneladende kun ledsaget af få andre
migranter som Herse eonuoluuli L. og Hyphi
la-re albi.puneta F. Derimod var der tydelig
tilflyvning af boreale arter gennem hele som ..
meren. Lige fra slutningen af juni til midt i
september blev der registreret en lang række
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Fig. l. Den relative hyppighed af nogle migrerende sommerfuglearter gennem sommerhalvåret
1971 i Danmark. Signaturen angiver det største antal observerede eller indsamlede eksemplarer i
døgnet på et eller flere danske findesteder.
The relative frequency of same migrating species of lepidoptera. dming the summer of 1971 in
Denmark. The signature indicates the greatest nmnber of specimens observed or collected in.
24 hom·s in ane or more Danish locallties.

fund af arter, der enten ikke yngler her i lan
det eller kun yngler sporadisk eller lokalt. De
første træk omfattede arter som CoUas palaeno
L., Mamestra glauca Hb., Hyppa rectilinea Esp.,
Bomolocha fontis Thbg. og HaUa fulvaria Vil!.,
muligvis også Eulype hastata L.; senere var
der tale om arter som B -ryophila di.visa Esp.,
Em·ois occulta L., Aplectoides speciosa Hb.,
Ca.radrina cinemscens Tngstr. og Plusia inter
rogationis L.
For flere arter med kraftig optræden de sid
ste to år viste fundene fra 1971 tendens til
stagnation eller tilbagegang. Stagnationen var
udtalt for Nymphalls antiopa. L. og Catocaia
fmxini L., mens arter som Xylina fmci.fera Hfn.
og Chiasma clathrata L. viste tydelig tilbage
gang. Andre arter fortsatte imidlertid deres
fremrykning, således Cucullia fraudatl'ix Ev. og
Plusia confusa Stph., der begge syntes at yngle
inden for store dele af det ødanske område i
1971. Også nogle af fundene af Eupmctis chry
sorrhoea L. syntes at antyde yngleforekomster.
De muligheder, som det næsten landsdækken-
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de net af observatører giver for at følge disse
og andre arters danske forekomst fra år til år,
bør fortsat udnyttes så godt som muligt. Det er
derfor naturligt at takke de mange rapportører,
hvis oplysninger danner baggrund for denne
liste, for deres hidtidige hjælp, samt påny at
opfordre så mange som muligt til at deltage i
det systematiske registreringsarbejde, der for
midles gennem Arhus Entomologklub.
Siden udarbejdelsen af den foregående liste
er der blevet omtalt fire arter som nye for den
danske artsliste. Det drejer sig om Blepharita
solie-ri B . fra 1959, Melanthia pmcellata Den.
& Schiff. fra 1970, samt Dia.-rsia cuprea Schiff.
og Lithostege g-riseata Schiff. fra 1971.
Anvendte forkortelser: S.P.F. : Statens plante
patologiske forsøgs insektfælder.

Rhopalocera

Colias palaeno L. (D)
Jnø : Rønneme på Læsø l 8 set 26.6. (B. Pe
dersen). Sj : Melby overdrev l <f! 11.7. (F. Vil
helmsen).

Colias hyale L. (D)
Arten var fåtallig i 1971 og blev kun meldt i syv
fund gennem august fra Bornholm, Falster, det
nordøstlige Sjælland og Fyn, heraf de fire fra B.
Leptidea sinapis L. (C)
S j: Gribskov l stk. 20.5. (P. L. Holst).
Apatum iris L.
J s : Årup ved Åbenrå 3 stk. 26.7.-3.8. (T. Zinck
Nielsen).
Nymphalls antlopa L.
Sørgekåben blev i 1971, modsat 1970, overvej
ende fundet i bestemte dele af landet som et
udtryk for yngleforekomster i disse områder.
Udover i Nordøstsjælland blev arten set eller
fanget efter overvintringen og i eftersommeren
en 1·ække steder på Bornholm og langs Falsters
østkyst; desuden på Fyn: Kirkebyskoven l stk.
15.8. (H. Henriksen), på Djursland, i Jø: Silke
borgegnen og ved Sødringholm, samt i Jnø på
Læsø. Derudover blev arten kun meldt enkelt
vis fra Sj : Københavnsområdet (B. Mm·tinsen,
N. L. Wolff) og fra Js : Åbenrå l stk. 4.8. (H.
T. Schmidt). For landet som helhed blev der i
1971 meldt om ca. 90 fund og iagttagelser,
heraf ca. 50 fra Nordøstsjælland og ca. 20 fra
Falster.
Nymphalls polychloros L. (C?)
Arten blev i 1971 meldt enkeltvis fra det norcl 
østlige Sjælland, Falster og Bornholm, samt fra
Fyn : Nordenhuse l stk. 12.4. (P. Falck).
Polygonia. c-album L. (D)
Kun en enkelt melding om forekomst vest for
Storebælt i 1971. Fyn : Nordenhuse l stk. 3.5.
(P. Falck).
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Pararge megera L. (C)
Jnø : Rønnerne på Læsø l stk. 4.8. (N. Thom).
Første fund fra området. I det nyligt opdagede
forekomstområde på Djursland optrådte arten
ret hyppigt flere steder på Mols, fra Helgenæs
til Krakær og på Ebeltoft-egnen (flere samlere).
Gelastrina argiolus L.
Jnv: Legind bjerge på Mors l o 7.5. (S. Kaa
ber). Første fund fra området.
Cmterocephalus silvicola. Kn.
Arten, som hidtil kun har været fundet kon
stant i Roden skov på Lolland, blev i 1971 fun
det i endnu et par skove på øen, Grænge l
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A-raschnia levana L. (C)
Nebbeskov på Langeland 7 stk. 12.-20.5. (N.
ChTistensen o. a.). Første fund fra den fynske
øgruppe siden 1959.

Aug u s t

Jnv

Jv

Vanessa ca.rdtti L. (D)
Tidselfuglen var meget sparsom i 197L En ind
flyvning blev først bemærket ved L: Elans l
stk. 7.7. (K. S chnack) og derefter ved Sj : Enø
l stk. 3L7. (O. Km·sholt). I eftersommeren blev
arten kun meldt i enkeltfund fra Falster og
Sjælland, samt Dj : Kalø l stk. 7.9. (L. Larsen).
Jævnfør fig. L

J J...L I

l

Jø

Vanessa atala.nta L. (D)
Admiralen havde en ret kraftig forsommerind
flyvning i 1971, som blev bemærket på Falster
og Fyn af adskillige samlere. Til trods herfor
optl'ådte den ret fåtalligt gennem eftersomme
ren i det meste af landet, hyppigst på det syd
lige Djursland (S. Levring, H. M. Thamdrup)
og det vestlige Sj : Reersø (O. Seberg). Jævnfør
også fig. L
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Plusia confusa Stph.

Fig. 2. Den regionale forekomst af arteme Ettproctis chrysorrhoea L. og Plusia confusa Stph. i
Danmark i 1971.
The regional occurrence of the species Ettproctis chrysorrhoea L. and Plusia confusa S tph. in
Denmark ·in 1971.
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stk. 30.5. (G. Pallesen) og Krenkerup,
(N. Madsen o. a.).

antal

Sphinges etc.
Herse conuolvu.U L. (D)
Et træk af snerlesværmeren blev også registreret
i 1971 : Sj : Høve strand l stk 20.8. (S. Birk
holm Hansen). B: Svenskehavn 3 stk. 24.-27.30.8. (T. Krake) og Neksø l stk. 31.8. (R.Torp).

Cenu·a b icuspis Bkh.
Arten, der hidtil kun har været fundet meget
lokalt på det sydlige Fyn, blev i 1971 fundet
en række nye steder på øen, således Odense
l stk. 4.6. og Lysemose v. Kerteminde l stk.
26.6. (P. Skou), Akkerup 2 stk. 28.5.-4.6. og
Ståby l stk. 12.6. (A. Larsen), Nørre Broby l
stk. 3.6. (Jac. Jensen) og Filstrupgård ved Hår
by l stk. 26.6. (0. Hempler).
Hoplitis milhattseri F.
S j: Rørvig l stk. 21.5. (K. Bjerre), J s: Åbenrå
l stk. 27.5. (H. T. Schmidt).
Glu.ph isia. crenata Esp.
L: Kristianssæde l stk. 26.6. (F. Vilhelmsen).
Notodonta. plwebe Sieb.
B : Dueodde l stk. 29.7., Boderne l stk. 1.8.
(E. Palm).

o g i Århus (flere samlere), samt i Jnø på Læsø;
sandsynli gvis i alle tilfælde strejfere fra det fyn
ske angreb .
Euproctis chrysorrhoea L. (D ?)
Arten blev i 1971 fundet spredt på B: Olsker l <3
27.7. (E. Palm), på M : Ulvshale, i det nordlige
Sjælland : Nykøbing l stk. 17.7. (C. Schou),
Hundested l stk. 23.7. (H. Henriksen), på Fyn:
Filstrupgård ved Hårby l stk. 26.7. (O. Hemp
ler) og i Jv: Henne strand 3 stk. 25.7. (T. H.
Pedersen) og Vedersø klit l stk. 28.7. (P. Falck).
I størst antal optrådte den på Møn: Ulvshale 4
stk. 28.7. (E. Overgård) og 5 stk. 31.7. (P. L.
Holst). Jævnfør fig. 2 .
Geonistis q·uadm L .
Arten blev i 1971 kun meldt fra Bornholm, hvor
den blev fundet enkeltvis en række steder på
den sydøstlige del af øen.
Uthosia pygmaeola pallifrons Z.
L: Hyldtofte 2 stk. 28.7. og Hyllekrog 2 stk. 29.7.
(K. Schnack). Første fund fra Lolland.
Sphecia. crabronifonnis Lewin
J ø : Virklund kl. ex l. (H. S. Pedersen). Vestlig
ste fund fra området.
Dipsosphecia ichneu.m onifonnis F .
Jø: Hvidding krat l stk. 26.6. ( J . lngwersen).

Notodonta. toroa Hb.
B: Boderne l stk. 1.8. (E. Palm), Dueodde l
stk. 6.8. (I. Nm·gård) .
Drepana. binaria Hfn. (C)
Arten blev i 1971 fundet ret hyppigt flere steder på Lolland og Falster, samt på B : Mal
kværn l stk. 30.7. (M. Andersen) og Neksø l
stk. 6.8. (J. K. Overgård) Desuden på Fyn :
Svendborg l stk 9.8. (S.P.F. leg., O. Buhl det.).
Første fynske fund siden 1952.

,

.
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Polyploca. diluta F.
F : Bøtø 2 stk. 23.9. (E. & W. Andersen).
Polyploca. ridens F.
J ø: Hvidding krat l stk. 12.5. (A. Hartz). Nord
ligste danske fund.
Laelia coen osa Hb. (D?)
F: Sillestrup strand l stk. 5.8. (J. lngwersen).
Sjette danske fund.
Lymantria m onacha L.
Fyn : Et stort angreb af nonnelarver ødelagde
i forsommeren 12 tønder land granplantage ved
Brockdorf på Hindsholm. Sværmende hanner
optrådte senere, fra slutningen af juli og i august
en række steder uden for artens biotop, både
på Fyn : ved Åsum og ved Odense (flere sam
lere), på Sj : ved Reersø (S. Levring), i Jø ved
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Fig. 3. Den anvendte regionale inddeling af
Danmark i listen.
The subcUuision of Denmark in the list.

Chamaesphecia muscaeform-is View.
Sj : Melby overdrev l stk. 5.6. (0. Karsholt).
Første fund fra det nordlige Sjælland.
Epichnapteryx ·reticel/a Newm.
Jø: Outrup hede 5 stk. 12.-13.5. (E. Hansen).

Noctuidae
Arsilanelle albavenasa Goeze
Arten blev også i 1971 fundet vest for S tore
bælt. Fyn : Stige l stk. 17.8. (O. Buh!). Js : Ha
derslev l stk. 20.8. (H. Lind). I den østlige del
af landet optrådte den lokalt i stort tal, således
ved Sj : Ulse (T. Jensen, N. L. Wolff).
Acmnycta aln i L.
Nye findesteder i det vestlige Danmark. Fyn:
Svanninge l stk. 5.6. (0. Buh!). Js: Abenrå 2
stk. 31.5. (T. Zinck Nielsen).
Aeranyeta strigasa F.
Arten blev i 1971 genfundet i sit gamle syd
vestfynske område, Løgismose l stk. 25.6. (A.
Larsen) og Filstrupgård v. Hårby l stk. 5.7.
(O. Hempler).
Bryaphila divisa Esp. (D)
Jnø : Hulsig s. f. Skagen l stk. 3.8. (G. Pallesen).
Andet jyske fund.
Bryaphila algae F. (D)
B : Snogebæk l stk. 1.8. (H. K. Jensen). Første
fund fra øen.
Euxaa abelisca Hb.
Jnø : Sæby l stk. 6.8. (G. Pallesen) og Østerby
på Læsø 3 stk. 14.8. (J. E. Jelnes, U. Terndrup).
De første sikre fund fra området. Arten blev
også meldt fra Midtsjælland ved Ringsted 2
stk. 20.8. (G. Pallesen).
Agratis ypsilan Rott. (D)
Arten optrådte sparsomt i 1971, modsat 1970.
Et meget tidligt, muligvis overvintret eksem
plar blev fundet i Jø: Fulden v. Arhus 8.4. (E.
Christensen). Forsommerindflyvningen blev re
gistreret på Falster, Sjælland og Fyn, og gen
nem eftersommeren og efteråret blev arten
meldt fra de fleste landsdele, undtagen det
sydlige og vestlige Jylland. Jævnfør fig. l .
Opigena palygana F.
Arten blev påny fundet i 1971. B: Snogebæk l
stk. 1.8. (G. Jørgensen). F : Gedesby l stk. 2.8.
(P. Svendsen) og Jnø : Hulsig s. f. Skagen l stk.
3.8. (G. Pallesen).
Rhyacia depuncta L .
Jnø : Skoven på Læsø l stk. 20.8. (H. E. Møl
ler). Sj : Gribskov i antal (J. E. Jelnes).
Rhyacia simulans Hfn.
Arten blev i 1971 fortrinsvis meldt fra øst for

Storebælt (Bornholm, Lolland, Falster og Sjæl
land), samt fra Jnø på Læsø (E. Frandsen). Vest
for Storebælt blev den kun meldt fra Fyn: Di
nestrup str. l stk. 1.9. (O. Buh!).
Rhyacia saucia Hb. (D)
Kun meldt fra Fyn: Løgismose l stk. 2.10. (B.
Ravn). Jævnfør fig. l.
Diarsia d'itrapez·iu.m Bkh.
F : Bøtø l stk. 20.9. (E. Andersen). Første fund
fra Falster.
Diorsia cuprea Schiff.
Arten blev i 1971 fundet inden for dansk fauna
område i Jnø på det østligste Læsø ved Øster
by. Første fund l 8 30.7. (M. Fibiger). Gen
nem hele august blev arten fundet på dette
sted af mange samlere, skønsmæssigt i ca. 300
eksemplarer, jævnfør M. Fibiger i Lepidoptera
N.S. II pg. 37-41, 1971.
Aplectaides speciasa. Hb. (D)
Jnø : Bangsbo på Læsø l stk. 21.8. (A. Jørgen
sen). Sj : Vallensbæk l stk. 24.8. (M. Andersen).
Eurais acculta. L. (D)
Arten migrerede også i 1971, men var mere
sparsom end i 1970. Kun ved Jnø : Østerby på
Læsø kom der ca. 30 stk. til lys den 20.8. (E.
Schmidt Nielsen). Jævnfør fig. l.
Ammacania. caecimacula F.
Jnø : Østerby på Læsø 2 stk. 18.9. (S. Heine
Nielsen, J. K. Overgård).
Mamestm glauca Hb. (D)
Også denne art migrerede påny i 1971. Det
første fund af denne kategori blev gjort ved Jnø :
Vesterø på Læsø l stk. 26.6. (B. Pedersen) ; der
efter Fyn : Dinestrup strand l stk. 7.7. (O. Buhl)
og l\1idskov l stk. 8.7. (P. Skou), de første fyn
ske fund. Desuden Sj : Vallensbæk l stk. 9.7.
(M. Andersen) og L: Maglehøj l stk. i juli (H.
Hansen).
Dianthaecia campta Schiff.
Jø: Østerbølle l stk. 12.7. (L. Larsen). Nordlig
ste danske fund.
Aplecta tineta Brahm.
Jnv : Lyngby strand i antal 9.7. (P. L. Holst).
Hyphilare albiprmcta F. (D)
F: Elkenør strand l stk. 21.8. (J. Chr. Jensen)
og Sj : Ørholm l stk. 22.8. (P. Bjørn).
Hyphilare l-album L. (D)
B : Boderne l stk. 23.9. (J. C. Jensen).
Mellana flammea Curt.
Jnø : Sæby l stk. 3.6. (B. Johannesen). Første
fund fra Vendsyssel, fra Jnø hidtil kun kendt
fra Læsø i 1969.
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Gucullia mtem-isiae Hfn. (D)
F: Alstrup l stk. 5.7. (C. Schou) og Mellemsko
ven l stk. 28.7. (M. Andersen). B : Svenskehavn
l stk. 5.8. (T. Krake).
Cucullia fraudatrix Ev. (C)

I 1971 blev arten uden for Bornholm fundet

flere steder på Falster, også som larve. På Sjæl
land blev der fundet 2 stk. ved Jungshoved (N.
L. Wolff), ligesom arten for første gang siden
1960 dukkede op ved København, i Herlev l
stk. 4.8. (R. Sørensen). Vest for Storebælt blev
den genfundet flere steder på Fyn, Storelung
l stk. 24.7. og Stige l stk. 5.8. (0. Buh!), og
Svendborg l stk. 14.8. (S.P.F. leg. O. Buh! det.).
GuculUa praecana Ev.
Fyn: Dinestrup l stk. 3.7. (O.Buhl). Andet fyn
ske fund.
Xylina socia Rott.
I 1971 blev arten kun meldt i få fund fra de
østlige dele af landet, mest fra Bornholm ; des
uden fra Sj : Farum mose l stk. 26.5. (C. Møl
ler) og fra Jnø : Skoven på Læsø l stk. 18.9.
(B. Johannesen) og l stk. 18.10. (J. E. Jelnes
og O. Karsholt).
XyUna sem-ibrunnea Hw.
B: Dueodde l stk. 25.9. (H. Hendriksen).
XyUna ingrica H.S.
B: Saltuna l stk. 18.9. (E. Christoffersen).
Xylina furcifera Hb.
I 1971 blev arten kun meldt fra få steder i de
østlige dele af landet, mest fra Bornholm, des
uden fra S j : Asserbo, M : Klinten l stk. 24.10.
(R. Torp) og fra Jnø: Skoven og Nordmarken
på Læsø (mange samlere) og Solsbæk v. Sæby
l stk. 22.9. (B. Johannesen).
Dichan-ia a reo/a Esp.
J ø: Hvidding krat 2 stk. 15.4. (A. Hartz). Nord
ligste danske fund.
Ch loantha solidaginis Hb. (D)
Arten migrerede også i 1971, men blev kun fun
det enkeltvis. B : Svenskehavn l stk. 28.8. (T.
Krake). Sj : Høve strand l stk. 24.8, l stk. 11.9.
(S. Birkholm Hansen) og Fyn: Vejstrup l stk.
ult. aug. (J. Jensen) og Dinestrup strand l stk.
ca. 22.9. (0. Buh!).
Amphipyra pe1jlua F.
L: Kristianssæde 4 stk. 31.7. (F. Vilhelmsen).
Hyppa rectilinea Esp. (D)
Arten havde en ret kraftig migration i 1971,
hvor der mellem 3.-11 .7. blev fundet 9 eksem
plarer uden for områder med Vaccinium, såle
des 3 stk. på Falster 4 stk. på Fyn, samt 2
stk. på Sj : Næsby strand ved Slagelse 5.-9.7.
,
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(A. Hansen). I samme periode blev den også

fundet i Jnø : på Sæby-egnen 2 stk. 3.7. (B. Jo
hannesen) og ved Jnv: Lyngby strand l stk.
9.7. (B. Johannesen).

Trigonophora meticulosa Esp. (D)
Arten var fåtallig i 1971, se fig. L Den blev
dog i efteråret fundet spredt på øerne og i Jø,
nordligst i Jnø på Læsø.
Hoplodrina ambigua Schiff.
B : Østersømarken l stk. 17.8. (E. Christensen).
Ca.radrina eineraseens Tngstr. (D)
B: Saltuna l stk. 9.7. (E. Vilsund). Jnø: Bovet
på Læsø l stk. 30.7. (S. Kaaber). Tidligere kun
kendt i et fund fra Bornholm i 1955.
Calymnia affinis L. (D)
En del fund af arten i 1971. B : Saltuna l stk.
29.7. (E. Vilsund), Boderne l stk. 1.8. (G. Jør
gensen). F: Mellemskoven l stk. 29.8. (M. Fibi
ger) og Jnø: Nordmarken l stk. 20.8. (H. E.
Møller) og Bangsbo på Læsø l stk. 20.8. (E.
Frandsen).
Sedhw buettner·i Her.
Arten synes at være udbredt i det nordøstlige
Sjælland: Tibirke 2 stk. 9.10. (A. Hartz, J. K.
Overgård) og Gribskov, flere stk. (J. E. Jelnes).
Aren ostola e:.trema Hb.
B : Dueodde l stk. 22.6. (M. Fibiger). Første
fund fra øen.
Aren ostola brevilinea Fenn.
M : Ulvshale l stk. 2.8. (P. Forum Petersen) og
Sj : Ulse l stk 5.8. (T. Jensen). Tidligere kun
kendt fra F: Mellemskoven i 1969-70.
Arehanara dissolttta Hb.
J ø: Østerbølle l stk. 17.8. (L. Larsen). Nordlig
ste danske fund.
Arehanara neurica Hb. (D?)
Fyn : Odense l stk. 2.8. (P. Skou). B : Dueodde
l stk. 29.7. (I. N01·gård). Første fund fra øen.
Porphyrin-ia paula. Hb. (D?)
Jnø: Sæby l stk. 3.8. (B. Johannesen). Nordlig
ste danske fund. Sandsynligvis et strejfende ek
semplar, i lighed med et samtidigt fund fra B :
Rønne l stk. 28.7. (J. Chr. Jensen).
Catocaia fraxini L.
Arten var mindre hyppig end i 1970, men blev
dog fundet en lang række steder på B, F, M,
Sj, Fyn, på Samsø, på Dj, i Jø og i Jnø, vest
ligst i Jø på Rye-egnen. Skønsmæssigt blev
der meldt om fund og observationer af ca. 160
eksemplarer, de fleste fra F : Bøtø og Jnø: Læ
sø og Hals mose.

Catocola adultera Men (D)
F: Bøtø l stk. 18.9. (N. Madsen). Andet danske
fund.

ticlige træk over Fyn af Mam. glauca, H. mcti
linea og Ha l. fulvaria.

Catocaia sponsa L. (D)
Arten blev kun meldt fra fem steder på Bom
holm i 5 stk. fra 29.7.-11.8.

Cosym.bia porata L.
Arten blev i 1971 kun meldt fra F : Maltrup l
stk. 4.8. (K. Schnack).

Catocola fulminea Schiff. (D)
D: Balka strand l stk. 29.7. (N. U. Møller). An
det danske fund.

Acidalia n igropu.nctata Hfn.
Arten har i de sidste 10 år været meget fåtal
lig inden for sit danske forekomstområde. l
1971 ved F : Maltrup l stk. 29.7. (K. Sclmack)
og Mellemskoven l stk. 6.8. (R. Torp).

Plusia bractea F.
Arten var fåtallig i 1971 og optrådte kun kon
stant på Bornholm og i Jnø (Sæby og Læsø).
Derudover blev den kun meldt fra Jø : Moes
gård skov l stk. 24.7. (J. Christensen), fra Sj :
Skamlebæk l stk. 4.8. (J. Rosschou), M : Røv
blege l stk. 4.8. (P. L. Holst).
Plusia lnterrogationis L. (D)
Kun få fund. B : Svenskehavn l stk. 30.7. (T.
Krake), S j: Hundested l stk. 3.8., l stk. 16.8.
(H. Henriksen), samt 5 stk. 20.-21.8. i Jnø på
Læsø (flere samlere).
Plusia gamma L. (D)
Arten optrådte som helhed sparsomt i for- og
højsommeren, se fig. l. I august blev den grad
vis hyppigere, først på Bornholm, for så gen
nem sidste trediedel af måneden at optræde i
;stort tal på øerne og i Jø : Århus-egnen. På
•Sjælland kom der så.ledes i Liseleje mellem
3000-5000 stk. til lys 20.8. (J. Calov). I de nord
lige dele af Jø og i Jnø optrådte arten derimod
fåtalligt i samme periode (flere samlere).
Plusia confusa Stph. (pmtim D)
Arten blev i 1971 fundet regelmæssigt på øerne,
hvor der flere steder tydeligt var tale om sta
tionære forekomster, således ved Fyn: Stige (O.
Buh!), i det nordøstlige Sjælland, på Falster og
Bornholm. I Jylland blev arten kun fundet få
steder, i Js : Kolding l stk. 24.8. (E. Frandsen),
Jø: Moesgård skov l stk. 19.8 (J. Christensen)
og i Jnø på Læsø 3 stk 20.-23.8. (J. E. Jelnes,
E. Frandsen, N. U. Møller) Jævnfør også fig. l
og 2. I alt blev der meldt om fund af ca. 110
stk. på øerne, samt de ovenomtalte 5 stk. fra
det jyske område.
Madopa salicalis Schiff.
M : Ulvshale l stk. 28.6. (P. Forum Petersen) .
Første fund fra øen.
Parasealia fuliginaria L.
Jnø : Byrum l stk. 27.7. (S. Kaaber) og Østerby
på Læsø l stk. 30.7. (M. Fibiger). De første
fund fra området.
Bomolocha fontis L. (D)
Fyn : Lundsgård v. Kerteminde l stk. 1.7. (O.
Buh!), sandsynligvis en tilflyver med det sam-

Geometridae

Acidalia. marginepunctata Goeze (D?)
F: Hannenav l stk. 20.8. (J. Lundquist). Et lig
nende enkeltfund blev senere gjort i B : Neksø
l stk. 31.8. (R. Torp).
Ortolitha plu:mbaria F. (D?)
S j : Liseleje l stk. 8.7. (P. Bjørn).
Uth ostege griseata Schiff.
Jø : Moesgård skov l stk. 9.6. (E. Christensen).
Første danske fund, se E. Christensen i Lepi
doptera N.S. II pg. 35-37, 1971.
Chesias ru.fata F.
Sj : Ebbeløkke l stk. 24.7. (J. & S. Eilenberg).
Andet fund fra Sjælland.
Anait-is plagiata L.
S j : Jungshoved l stk. 21.8. (N. L. Wolff) .
Tryph osa. d11bitata L.
Fyn : Løgismose l stk. 19.9. (Bruun Hansen).
Arten har ikke været fundet på Fyn siden 1940.
Chloroclysta m:iata L. (pmtim D)
Arten blev i 1971 fundet en række steder, de
fleste nær kysten i klitterræn, således Jnø : Kan
destederne og Nordmarken på Læsø, Jnv: Lyng..
by strand, Jv: Hm·bo01·, Sj : ved Asserbo og B :
Snogebæk og Dueodde. Her synes artens fore
trukne, men endnu ukendte danske biotop at
være. Desuden blev den fundet enkeltvis i D j :
Onsbjerg p å Samsø l stk. 17.9. (S.P.F. leg. O.
Karsholt det.), Jø : Randers l stk. 16.9. (E. Han
sen) og Sj : Slagelse 18.9. (Å. Hansen).
Xanthorhoe quadrifasciata Schiff.
Jnø : Skoven på Læsø, flere stk. (S. Kaaber, M .
Fibiger). Fra Jnø tidligere kun kendt fra Sæby.
Coenotephria sagittata F.
Jø: Randers l stk. 27.7. (E. Hansen). Tredie jy
ske fund.
Euphyia luctua.ta Schiff.
Arten synes nu at forekomme i de fleste større
sjællandske skovområder. I 1971 blev den fun
det i Bøllemosen i Jægersborg hegn l stk. 28.5.
(G. Pallesen), i Resede skov flere stk. 7.8. (O.
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Karsholt) og i Holmegårdsmosen l stk. 15.-16.8.
(G. Pallesen). I Jnø blev den genfundet i Ham
mer bakker l stk. 20.6. (P. Stade! Nielsen).
Eulype hastata L. (D)
F: Alstrup l stk. 3.7. (C. Schou).
Melanthia procel/ata Den. & Schiff.
Tranekær på Langeland 6 stk. 20.6.-2.9. 1970,
3 stk. 27.5.-9.7. 1971 (K. Saabye). De første dan
ske fund af arten, se K. Saabye i Ent. Medcl.
40 : 21-23, 1972.

Asthena anseraria H.S.
M: Jydelejet 3 stk. 26.6.-3.7. (H. Lind).
Horisme tersata L.
Jnø : Voerså l stk 26.6. (P. L. Holst).

Narraga fasciolaria Hfn. (D)
B : Neksø l stk. 28.7. (J. Bierring Poulsen). Tre
die danske fund.

Tillæg
Erebia ligea L. (D)
B: Christiansø l stk. 2.8. 1970 (0. Graack). Ar
ten har ikke været fundet i Danmark siden 1934.
Heades virga-ureae L. (D?)
Fyn: Svanninge bakker l <j? 8.8. 1969 (L. Lar
sen). Andet fynske fund.
Herse convolvrtli L. (D)
Arten blev i 1970 taget allerede 4.8. i Jnø : Al
borg (J. Rousing).

Eu.pithecia egenaria H.S.
B: Gudhjem l stk. 22.6. (M. Fibiger). Første
fund fra øen.

Eu.proctis chrysorrhoea L. (D)
Under sit kraftige træk i 1969 blev arten fun
det langt mod nord i Jø: Høstemark l stk. 16.7.
(B. Pedersen).

Halia fulvaria Vill. (D)
Nogle fynske fund uden for artens sædvanlige
biotop med Vaccinium viser, at der fandt en
svag migration sted hos denne art. Urup mose
l stk. 3.7. (P. Falck), Lundsgård v. Kerteminde
2 stk. 3.-8.7 (O. Buhl) og Blangstedgård ved
Odense l stk 11 .7. (S.P.F. leg. O Buh) det.).

Lemania clumi L.
Arten har en langt videre udbredelse i Dan
mark end de relativt få findesteder angiver.
Jnø : Saltum ldit l 8 3.10. 1967 (G. Jørgensen).
Eksemplaret satte sig på en bilrude og var let
at identificere, men undslap. B : Svenskehavn
2 stk. 2.10. 1970 (H. Hendriksen).

Chiasma elath.rata L.
Arten blev i 1971 kun meldt fra B: Svaneke l
stk. 26.7. (J. K. Overgård), og fra sine kendte
findesteder på Lolland, Falster, Møn og Sj :
Frederikslund.

Hypocrita iacobaeae L. (D)
Fyn: Nellemose l <j? 19.6. 1970 (Bruun Hansen).

Pachycnemia h ippocastanaria Hb. (D)
F: Borrebylyng l stk. 27.7. (C. Schou).
Ennomos a'lltmnnaria Werneb. (C)
Arten blev i 1971 for første gang fundet på
Århusegnen i Jø: Moesgård skov l stk. 14.9. (E.
Christensen). Den blev desuden genfundet på
sine andre nordlige danske forposter fra 1970,
både ved Dj : Onsbjerg på Samsø 4 stk. 19.-21.8.
(S.P.F. leg. O. Karshalt det.) og i Jnø på Læsø,
Byrum og Skoven 12 stk. 27.-28.8. (S. Kaaber).
Ennomos erosaria Vill.
Jnv: Lyngby strand l stk. 16.9. (P. L. Holst).
Første fund fra området.
Bom··mia cinctaria L.
Tnv: Svinkløv l stk. 8.5. (P. L. Holst). Første
fund fra området.
B oomtia rhomboidaria Schiff. (D?)
Jnø: Byrum og Skoven på Læsø 2 stk. 29.7. (S.
Kaaber & M . Fibiger). Første fund fra området.
Tephmsia consonaria Hh.
Js: Kollund 2 stk. 17.5. (M. Fibiger). Første
jyske fund.
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Chamaesphecia museneformis View.
Tnø: Nordmarken på Læsø l stk. 13.7. 1969
(coll. Zoo!. Mus., København). Andet fund fra
Jnø.
E-uxoa obelisca Hb.
Fyn: Stige l stk. 29.8. 1969 (O. Buh!). Første
fund fra Fyn.
Cucullia fraudatrix Ev.
Som supplement til de tidligere anførte oplys
ninger om artens spredning i Danmark kan til
føjes : Fyn: Nordenhuse v. Nyborg l stk. 28.7.
1969 (P. Falck) og Sj: Jungshoved l stk. 25.7.
1970 (N. L. Wolff).
Dasypolia templi Thbg.
Fyn: Astrup ved Fåborg, regelmæssigt til lys
1966, 1967, 1970 og 1971 (B. Jørgensen). Arten
har ikke været fundet på Fyn siden 1938.
B leplrarita solieri B . (D)
F : Mellemskoven l stk. 19.7. 1959 (N. U. Møl
ler). Første danske fund, se N. U. Møller i Le
pidoptera N.S. II pg. 59-60, 1971.
Sidemia zollikoferi. Frr. (D)
Som supplement til de allerede registrerede
fund af arten fra Danmark i 1967-1968, se Flo
ra og Fauna 74 : 110, 1968 og 75: 114, 1969,

kan følgende oplysninger tilføjes: S j : Amager l
stk. var. internigrata 1 6.9. 1967 (G. Ekstrøm)
og B : Åkirkeby l stk. 4.9. 1968 (A. Christensen).

Lithacodia deceptoria Sc.
Jø : Høstemark l stk. 6.7. 1970 (H. E. Møller).
Arten synes ikke at være taget i Jylland i 1971.

Apamea erinanensis Burr.
Sj : Gudminder·up lyng l stk. 15.8. 1970 (O.
Karsholt). Første fund ha det nordvestlige Sjæl
land.

Porphyrinia paula Hb. (D)
Arten synes ret regelmæssigt at strejfe uden for
sine forekomstområder med GnaphaUurn are
narium. I 1970 således ved Sj : Freclerj�sclal l
stk. 6.8. (S.P.F. leg. O. Karshalt det.).

Boganmeldelse
L. G. Higgins & N. D. Riley: Europas Dag
sommeJjugle. Dansk bearbejdelse ved Niels
Peder Kristensen, Svend Kaaber og Niels L.
Wolff. 366 sider. 60 farvetavler. Pris hft. kr.
57,50. Gads Forlag. København 1971.
Den engelske originaludgave, der er blevet
oversat og specielt behandlet for en lang ræk·
ke europæiske lande, foreligger nu med nogen
forsinkelse på dansk, og det er absolut en glæ
delig overraskelse at stifte bekendtskab med
den elanske udgave, som indeholeler en indled
ning, hvori der redegøres for de geografiske
områder der behandles, nemlig Europa og det
nordligste Afrika : Marokko, Algeriet og Tune
sien, samt Azorerne, Kanariske Øer og Madeira,
mens Grønland, som jo hører til den nearktiske
zone, er udeladt. I indledningen redegøres li
geledes for dagsommerfuglenes morfologi, samt
de hertil knyttede navne, mens genitalorganer
ne kun flygtigt nævnes. Efter en oversigt over
arterne, en god populær ordforklaring og et
kort, følger den specielle del, hvor hver art er
behandlet kort og overskueligt, idet beskrivel
sen er sat i en fast ramme af følgende hoved
punkter : udbredelse (den globale), beskrivelse
(hver enkelt underart behandles for sig), fly
vetid (meget generaliseret, da den ofte dækker
et stort område), opholdssted (biotop), fore
komst (beskrevet for hver enkelt underart), va
riation (behandles kun meget generelt) og lig
nende art(er). Til næsten alle arter fineles des
uden et uclbredelsekort, som viser artens gene
relle udbredelse. I den specielle del fineles de
60 farvetavler spredt, og ved disse er der en
kort oversigt over den enkelte arts karakteri
stika. Bagest findes et tillæg med de nye arter
for området, og en kort litteraturfortegnelse
over de enkelte laneles dagsommerfuglelittera
tur, samt et index, som er en betydelig forbed
ring i forhold til det originale, da alle navne
(familie-, slægts- og synonymnavne) er opstil
let i alfabetisk orden; dog kommer de få dan
ske populærnavne til sidst.
Bogen er absolut tiltrængt, eftersom dagsom
merfuglene vel udgør den mest velundersøgte
sommerfuglegruppe. Der er i de senere år fo
retaget grundige; undersøgelser af slægter som
f. eks. Boloria, Erebia, Aricia og Pyrgus, som

giver anledning til en del nyvurderinger, hvor
under der bl. a. er fremkommet flere nye ar
ter og adskillige underarter, som de elanske
bearbejdere har gengivet rigtigt, hvad der ikke
altid er tilfældet i den originale udgave (f. eks.
Aricia). Et plus ved den elanske udgave er det,
at udbredelseskortene nu er placeret lige ved
beskrivelsen af den enkelte art, og ikke bag i
bogen. I den originale udgave er der gjort me
get ud af at bruge den rigtige nomenklatur,
således at den i fremtiden kan blive mere sta
bil, men til gengæld havde man udeladt en
række almindeligt anvendte synonymer (f. eks.
kan man her intet sted finde Bolaria sifanica
Gr.-Gr.), mens man heldigvis har medtaget alle
de almindeligste synonymer i den danske ud
gave.
Som i de fleste andre bøger om >>storsom
mer-fugle« er der ingen nøgle hverken til art
eller slægt. Det er stadig billedbogsprincippet
der råder, skønt der dog på omslaget er afbil
det nogle typiske dyr. Denne mangel er i no
gen grad afhjulpet ved i teksten og ved farve
tavlerne at anføre de lignende arter og den en
kelte arts karakteristika, men der vil alligevel
opstå problemer for de fleste, der ønsker at
bestemme dyr fra slægterne B olaria og Erebia
samt dyr fra L y caenide familien da der ingen
steder er medtaget genitaitegninger eller refe
rencer til disse. Referencer til speciallitteratur
om vanskelige arter mangler ligeledes.
Figureme på farvetavlerne er udført af Brian
Hargreaves, der har lagt et stort arbejde i at
lave tegningerne så gode som muligt, men det
kan åbenbart ikke undgås, at visse karakteristi
ka fremhæves så meget, at dyrene lettere lader
sig adskille på figurerne end i virkeligheden
(f. eks. CoUas-slægten, MeUtaea triuia og M.
didyma). Det er nok et spørgsmål, om ikke go
de farvefotos ville have gjort det samme, skønt
farvenuancerne er forbløffende rigtige, også
ved familien L ycaenidae.
Den danske udgave er dog en helt igennem
velbearbejdet bog, som må kunne glæde alle
dem, der ønsker at arbejde med Europas dag
sommerfugle.
Ebbe Schmidt Nielsen
-

,
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Krat-Ærenpris, Veronica hederifolia ssp . lucorum, i Danmark
Af Anfred Pedersen
(Piatanvej 15, Vordingborg)

I 3. udgave af Johan Lange's Håndbog
(1864) blev var. umbrosa H. Mortensen
omtalt som en skyggeform af Veronica
hederifolia, Vedbendbladet Ærenpris,
adskilt fra hovedarten ved at have min
dre blade, mere opret stængel, mindre
blomster og blegere støvblade. Den blev
fundet af Mortensen på Søndersøens
nordskrænt 1860 og i Jonstrup Vang
1863. På herbariearlcet fra 1863 er ved
føjet: »Stængler oprette, blomsterstilke
længere end bladene. Kronblade og støv-

blade hvide, meget små«. Varieteten
nævnes såvel i 4. udg. af Lange's Hånd
bog (1888) som i 7. udg. af Raunlciær's
Ekskursionsflora (1950). Den blev af
Fischer 1967 beskrevet som Veronica
sublobata M. Fisch., medens Hartl 1968
og Nordenstam & Nilsson 1969 taxm·ede
den som V. hederifolia ssp. lucorwm
Klett & Richt., der på dette niveau ret
telig bør hedde ssp. lucorum. (Klett &
Richt.) Hartl, jvf. Klett & Richter 1830,
der anfører deres taxon som varietet.
De i tab. l nævnte nøglekarakterer er
i høj grad kvantitative. Fischer l.c. frem
hæver imidlertid, at der er en nøje leor
relation meilem cytotype og en sam
let vurdering af morfologiske karakterer,
hvadenten den som V. sublobata er te
traploid (2n
36) eller som V. hederi
folia s. str. er hexaploid (2n
54). Ef
ter Nordenstam & Nilsson l.c., der har
studeret skandinavisk materiale, gælder
denne korrelation ikke fuldtud for nogle
af de af Fischer benyttede adslcillelses
lcaralcterer, der kan findes hos begge cy
totyper. I særlig grad drejer det sig om
behåringen af frugtstillcene, der hos ssp.
l·ucormn kan være indskrænket til en
ensidig hårliste af korte hår, medens
der hos ssp. heclerifolia kan optræde
få spredtsiddende, lange hår. Det er
bemærkelsesværdigt, at Nordenstam &
Nilsson ikke har fundet intermediære
kromosomtal hos de afvigende typer,
der derfor ikke kan opfattes som hybri
der. I danske bestande af ssp. lucorum
kan meget ofte findes nogle individer,
hvis frugtstilke enten blot har hårlisten
eller er forsynet med en tyndere besæt
ning af lange hår end normalt. Efter
Nordenstam & Nilsson kan ca. 15 °/o af
det svenske herbademateriale ikke med
silekerhed fordeles på de to underarter
(se kort). Spørgsmålet er, om den rette
=
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Fig. l. Veronica hedel'ifolia ssp. luconnn fra
Kirkeskoven i Vordingborg, indsamlet 15.5.1968,
A. P.
Flom og Fauna 78: 74-78. Arhus 1972.

bestemmelse ikke er sikret ved at stille
skærpede krav til de benyttede adskil
lelseskarakterer, således at der ved be
stemmelse på grundlag af samlet vurde
ring ikke tages afgørende hensyn til en
hårbeklædning på frugtstilken, der af
viger fra det normale.
I Veron·ica hecler ifolia -gruppen repræ
sentm·er Veronica trilaha Opiz det diplo
ide trin (2n
18). Efter Fischer vokser
den som xerotherm art på tørskrænter i
SØ-Em opas bjergegne samtidig med, at
den som apofyt optræder på tørre mar
ker indtil det østlige Mellemeuropa. V.
su.blobata (2n
36) vokser i modsæt-

=

=

ning hertil på nitratrig muldjord i åbne
løvskove og krat, desuden som apofyt
på skyggede kulturlokaliteter eller på
havejord; den findes især i det østlige
Mellemeuropa og har såkaldt sarmatisk
hovedudbredelse. V. heclerifolia s. sh·.
(2n
54) antages af Fischer for at væ
re en amfidiploid art, opstået ved kro
mosomfordobling i hybriden V. subloba
ta X triloba. Den synes at kombinere an
læg fra forældrene, der gør, at den både
kan vokse på nitratholdige og på tørre
marker. Den kendes ikke fra naturlige
biotoper, og det må antages, at den først
har fået chancen for at få større udbre=

Tabel l

Nøglekarakterer
ssp. lucorum

ssp. hederifolio

Fmgtstilk

3-7 gange det udvoksede bægers længde,
længere end eller af længde med dens
støtteblad. Som regel alsidig håret af lan
ge, tæt- til spredtsiddende, udstående
hår. Med eller ude1l ensidig hårliste af
kortere, tiltrykte hår eller blot med en
hårliste udviklet foroven").

2-4 gange det tidvoksede bægers længde,
kortere end eller af længde med dens
støtteblad. Som regel med en tydelig en
sidig hårliste af kortere, tiltrykte hår og
iøvrigt glat00).

Blad

Tyndere; blaåpladen som regel længere
end bred, (3)-5-(7)-lappet. Midtlappen
afnmdet og uden markeret »spidsknop« ;
sidelapperne butte.

Noget kødet; bladpladen som regel bre
dere end lang, 3-(5)-lappet. Midtlappen
med en ret markeret l-ille »spidsknop«;
sidelapperne noget mere tilspidsede.

Bægerblad

Som regel med en mindre skarpt mar
keret hjerteformet grund. Enten helt glat
på fladen eller langhåret forneden; med
0,5-0,9 mm lange, ret bløde og ofte lidt
krumme randhår.

Som regel med en typisk hjerteformet
grund. Glat på fladen og med 0,9-1 ; 2
mm lange, n oget mere sti.ve og rette
mndhår.

Krone

Ca. 2 mm lang, i solskin 4-6 mm bred;
lyslilla, undertiden hvidlig, ialt med ca.
12 mørkere lilla årer. Den hvide kron
midte utydeligt afgrænset.

21/2-3 mm lang, i solskin 5-9 mm bred;
lyseblå til svagt violet, ialt med 16-24
mørkeblå årer. Den hvide kronmidte me
re skarpt afgrænset.

Støvblad

0,4-0,8 mm lang og med lyslilla støvknap.

0,7-1,2 mm lang og med blå støvknap.

Griffel

0,3-0,6 mm lang.

0,7-1,1 mm lang.

Frø

I moden tilstand 2,2-3,0 mm lang.

I moden tilstand 2,6-3,5 mm lang.

') Varierer ved undertiden blot at have en en
sidig hårliste af kortere hår; sjældent er frugt
stilken glat.

'') Varierer ved undertiden desudim at have
nogle få lange, udstående hår; sjældent er
Frugtstilken helt glat.
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Fig. 3. Foreløbigt kort over udbredelsen i Dan
mark af Veronica lwderifolia. ssp. lucorum (her
bariebeviser). Øverst til højre hovedudbredelsen
i Europa, taget efter den citerede litteratur.

Fig. 2. Øverst Veronica hederi.folia ssp. lrtcorum,
nederst en variant med afvigende behåring. Efter Nordenstam & Nilsson 1969.

delse end de to andre fra det tidspunkt,
da man i Europa begyndte at dyrke jor
den.
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Udbredelsen i Skandinavien vises med
kort hos Nordenstam & Nilsson l.c.. Det
fremgår heraf, at ssp. lucorum undgår
det sydsvenske oligotrofområde, og at
den findes rigeligst i Skåne og i de syd
østsvenske kystegne indtil Gash·ikland,
hvor den er hyppigere end ssp. hederi
folia; biotoperne er især løvskove, lunde
og krat. Fra Norge kendes kun få fore
komster ved kysten i sydøst. Efter kor
tet hos Saarisalo er den i Finland næ
sten kun kendt fra Ålandsøerne og fra
skærgårdsøer i Åbo-egnen. Forekomst i
Holland omtales af Jongh & Kern 1971,
i Wales af Benoit 1971. Den øvrige ud
bredelse i Europa, der er vist på fig. 3,
stammer fra kortet hos Fischer l.c.
I Danmark er ssp. lu.conun almindelig
på Bornholm, Møn, Falster, Lolland og
store dele af Sjælland, ikke mindst i
kystegne. Kortet, fig. 3, viser desuden
fund fra Fyn, de tre største sydfynske
øer, Samsø og den nordlige del af Øst
jylland; det er præliminært og er ude
lukkende baseret på revideret herbarie-

Tabel 2

Ledsagere, hvor ssp. lucomm optræder som dominant.
Burre-Snerre
Vorterod
Stor Nælde
Vild Kørvel
Hulsvøb
Feber-Nellikerod
Stor Fladstjerne
Hvid Anemone
Mælkebøtte
Stinkende Storkenæb
Desmerurt
Skov-Hanekro
Alm. Flitteraks
Haremad
Skov-Galtetand
Korsknap
Bingelurt
Kæmpe-Svingel
Lund-Rapgræs
Marts-Viol

76
65
38
34
30
27
23
20
14
13
12
12
12
11
11

lO
lO
9
9
9

Alm. Kvik
Vedbend
Alm. Rapgræs
Korbær
Skvalderkål
Alm. Bjørneklo
Hindbær
Alm. Hyld
Tveskægget Ærenpris
Løgkarse
Liden Lærkespore
Hundegræs, var. pendula
Døvnælde
Brombær
Skov-Burre
Rams-Løg
Lungeurt
Skov-Skræppe
Gærde-Vikke
Skovarve

8
7
7
7
6

6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
2

Dag-Pragtstjerne
Håret Viol
Alm. Guldstjerne
Hylster-Guldstjerne
Skov-Fuglegræs
Skov-Fladstjerne
Skov-J ordbær
Skov-Forglemmigej
Skovmærke
Krat-Viol
Sanikel
Vinget Pileurt
Kaprifolium
Ørnebregne
Svaleurt
Lav Ranunkel
Fuglegræs
Enårig Rapgræs

2
2

l
l
l
l
l

l
l

l
l
l

l
l
l
l
l
l

Frekvenstallene er procenttal for forekomst i 10 cirklingsanalyser a 10 stk. fra Vordingborg-egnen
(4), mellem Horsens og Arhus (3), Svaneke (1), Gisselfeld (l) og Gaunø (1).

materiale. Kortet over V. hederifolia hos
Pedersen 1963, der medtager skravering
for hyppighedsangivelser, giver måske
et mere dækkende udtryk for hyppighe
den af ssp. Z.ucoru:1n. I dag er ssp. hecle
rifolia som en følge af sprøjtning med
herbicider ikke nær så almindelig som
ssp. lttcortt11l·
Krat-Ærenpris er karakterplante på
blød, løvrig, nitrat- og fosfatrig, ikke for
tør muldjord i sydvendte randpartier
af kystskove og kystkrat i Sydsjælland.
Bedst trives den under Eg i blanding
med Avnbøg, Hassel, Benved, Abild,
Navr og Tjørn. Den kan trænge langt
ind i egeskove, men trives i bøgeskove
hovedsagelig ved skovveje. På Knudsho
ved, d. 39a, står den under isolerede tjør
ne på overdrevet. Dens mest konstante
ledsagere er Vorterod, Burre-Snerre, Stor
Næ-lde, Vild Kørvel og Hulsvøb, men og
så Liden. Lærkespore, Løgkarse og Skov-

Burre er typiske, jvf. tab. 2, hvis fre
kvenstal hidrører fra 10 cirklingsanaly
ser, taget fra steder, hvor Krat-Ærenpris
optræder som dominant. Hyppigheden
aftager med tiltagende indvandring af
Lund-Rapgræs, og den er fraværende
fra skovkanter med morbund. Fra sko
ven følger den levende hegn og alleer
til byer, hvor den især er knyttet til hæk
ke omkring haver og på kirkegårde. S. Lægaard har talt 2n
36 på ssp.
lucorum, der vokser som ukrudt i B ota
nisk Have i Århus.
=

ZUSAMMENF AS S UNG
Veronica hederifolia L. ss p . lucorum (Klett &
Richt.) Hmtl (syn. V. sublob ata M. Fisch.) wird
durch seine Unterscheidungskennzeichen ge
geniiber V. hederifolia ssp. hederifolia vorge
fiihrt, und es wird eine vorlaufige Karte iiber
seine Ausbreitung in Danemark vorgelegt. lm
siidiistlichen Danemark ist sie Charakterpflan
ze im Rande von Kiistwaldern und Gebiischen
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mit weichem, nahrungswertem Humusboden
unter Qtterctts robu-r, Acer campestre, Cmpinus
betulus, Garylus aoellana und Cmtaegus mo
nogyna, mit Strauchern wie Galium aparine,
F·ica.ria. 'lJema., Urtica dioeca, Anthriscus siloes
tris, Chaerophyllum temulmn, Garydalls faba
cea, Alliaria petiolata und Arctium vulgare.
LITTERATUR
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Boganmeldelser
Status ooer den dallske clyreLJerden. 268 sider.
Pris kr. 15,00. Zoologisk Museum, København
1972.
I november måned 1971 afholdt Zoologisk
Museum i København et tre-dages symposium
med emnet »Status over den danske dyrever
den«. Referater af indlæggene foreligger nu i
en bog, der kan købes i Zoologisk Museums
kiosk, eller den kan fås tilsendt ved indbetaling
af kr. 15,00 til giro nr. 20 08 89 (dr. Bøje Ben
zens støttefond, Zoologisk Museum, Universi
tetsparken 15, 2100 København Ø). Kuponen til
modtageren mærkes >>Status 71«. Bogen, der er
på 268 sider, illustreret med kurver, kort og ta
beller, skal her anbefales til enhver, der har in
teresse for den danske dyreverdens skæbne.
Indlæggene søger at give en samlet fremstil
ling af, hvad vi i dag ved om danske dyrs ud
bredelse og bestandstæthed. Desuden behand
les problemer vedrørende dyrearternes registre
ring, beregning af bestandsstørrelser og bedøm
melse af populationssvingninger. En gennem
læsning af bogen viser, at vi ikke ved så for
færdelig meget om arternes udbredelse i Dan
mark og endnu mindre om bestandstæthederne.
Undtagelserne fra dette ret forstemmende resul
tat er for det første en række økonomisk vig
tige dyrearter som fisk, vildt og visse skadedyr.
Indenfor disse grupper har professionelle zoo
loger, knyttet til forskellige institutioner, gjort
et stort arbejde, og der er opnået værdifulde re
sultater. For det andet kender vi en hel del til
udbredelse og i nogen grad også til bestands
tæthed hos de to »populære« dyregrupper : som
merfugle og fugle. Her skyldes kendskabet for
en stor del kompetente amatørers utrættelige
arbejde.
Den umiddelbare anledning til symposiets af
holdelse var selvfølgelig den aktuelle miljødebat
i presse, radio og tv, og i sammenhæng dermed
den usikkerhed overfor argumentemes hold
barhed, enhver biolog må føle, når snart sagt
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enhver bedømmelse må hvile på et personligt
skøn. Arne Schiøtz efterlyser da også i sit re
sume af resultaterne en større eksakthed i de
faunistiske undersøgelser. De bør være kvanti
tative og planlægges i samråd med statistikere.
En komplet viden om den elanske dyreverdens
kvalitative og kvantitative forhold vil af prakti
ske og økonomiske grunde næppe nogensinde
kunne opnås. I stedet bør der udvælges inclika
torarter, -grupper eller -samfund, og indenfor
disse må zoologerne have mulighed for at op
arbejde det nødvenelige fond af viden.
Meget andet af stor aktualitet og vigtighed
både fra resumeet og fra de mange diskussions
indlæg kunne fremhæves, men lad mig slutte
med at gentage opforcllingen til at anskaffe og
læse bogen.
E. N.
Dannw1'ks Natu1·. 1 1 . Mennesket og Naturen.
Red. : Arne Nørrevang, Torben J . Meyer og
Mogens Rud. 419 sider, 246 tekstfigurer og 12
farvetavler. Politikens Forlag. København 1971.
Med sidste bind i rækken, inden det afslut
tende registerbind, er vi nået frem til - vi kan
vist godt sige - det med særlig aktualitet for
ventede: rvlennesket og naturen!
Det er egentlig en utaknemmelig opgave at
føre ud i livet netop nu, hvor pmblemer som
»naturforvaltning<<, » egnsplanlægning« og for
urening af alle mulige arter diskuteres dagligt
i stort omfang i presse og TV. På den anden
side er det vel ganske nyttigt at få både et
histmisk tilbageblik og en status over situati
onen idag skrevet af fagfolk. B egge forhold er
behandlet i dette bind med mange læseværeli
ge kapitler.
Vor førende geologiske historiker, clr. phil.
Axel Gm·boe, nåede inden sin død at bidrage
med en gennemgang af de ældste, polyhisto
rerne, men her står hans »Geologiens Historie
i Danmark« som et storværk, enhver naturhi-

storisk interesseret kan glæde sig over og dra
ge nytte af.
Både botanikkens og zoologiens udforskning
i Danmark har fået sin behandling helt op til
de sidste dages forskning. :tvlen hvor der gives
en så at sige komplet liste over danske geologer
ordnet efter emne, gives for biologer kun et pas··
sende udpluk efter forfatternes skøn. Museer og
institutioner omtales også med største grundig
hed inden for geologi, derimod højst tilfældigt
og ufuldstændigt for de biologiske discipliner.
Noget af en forklaring ligger vel i, at geologien
nødvendigvis er mere bundet til selve landet
end biologien, som dyrkes mere internationalt.
Det var de ineliedende ca. 70 sider; resten
omfatter så at sige naturfredningen før og nu
i Danmark, et opslagsværk, som mange sikkert
har savnet. Dette gælder i særlig grad Knud
Paludans »Danske fredninger« med kort og
detailleret omtale af næsten alle fredninger
med et vist flademål uden for byerne. Paludan
har også hovedansvaret for de resterende zoo
logiske afsnit - artsfredninger, dyr, der er for
svundet og dyr, der er kommet til samt reser
vater - altsammen overordentlig nyttig læsning.
De mange smukke landskabsbilleder, som
præger værket, er alle i rimelig størrelse, en
tendens, som heldigvis har præget de senere
bind af denne udmærkede serie.
Poul B ondesen
Danma-rks Dy-reverden 3. Hvirvelløse dyr 3.

Red . : Hans Hvass. 328 sider. Talrige fotogra
fier og tegninger. 5 farvetavler. Rosenkilde og
B agger. København 1971.
Bind 3 af Danmarks Dyreverden rummer
først og fremmest sidste afsnit af insekter : bil
ler skævet af K. Arevad - en stor gruppe, som
fylder 1/4 af bindet. En farvetavle med hånd
plukkede repræsentanter fra forskellige grup
per skulle samticlig give et indtryk af gruppens
farveskala på vore breddegrader. Selve teksten
kunne nok være mere spændende og aktuel i
betragtning af de ikke få eksisterende danske,
økologiske undersøgelser fra de senere årtier.
Det lille kapitel om tusindben er forfa'ttet af
Birgit Degerbøl Hansen og har som slutvignet
en moderne, halvskematisk tegning, der de
monstrerer symphylernes ejendommelige be
frugtning af æggene. Lignende pædagogiske
anskuelses-tegninger indgår på en af de føl
gende sider - i afnittet om krebsdyr udarbjdet
af Torben Wolff - med indtegnede, forstørre
de nauplius-lm·ver på fotografier af forskellige
krebsdyrtyper. Det er Ebbe Sunesen, der har
stået for tegninger og layout i bogen, og det
er gjort dekorativt og opfindsomt. Til krebs
elyrafsnittet bør også fremhæves den instruk
tive farvetavle, hvor der foruden forskellige ty
per rejer (f. eks. Hestereje og Roskildereje, som
ofte forveksles) vises krebsdyr med farvevaria
tioner og farveskifte. Heste- og Roskildereje
kunne vel ikke være vist i farveskifte efter

kogning? Denne som de øvrige farvetavler er
udført af den produktive Preben Dahlstrøm.
Bløddyr med ca. 500 danske arter - skrevet
af G. Høpner Petersen - er måske nok ikke så
populær en gruppe og navnlig ikke fotogen!
De yderst variable og sæ1·cleles spændende for
plantningsforhold er berørt med eksempler,
men fortjente en udførligere behandling. Også
her er en velvalgt farvetavle: nøgne baggælle
snegle.
Pigbude - forfattet af F. Jensenius Madsen
har ligesom de andre hovedgrupper i værket
en almindelig indledning, her bl. a. med omta
le af de karakteristiske larveformer, afbildet
som margin-tegninger, og en kort omtale af
pighudenes stammehistoriske placering. Antallet
af danske arter er i marginen ansat til 9000 (!),
naturligvis en forveksling af jordens samlede
artstal af pigbude og Danmarks langt lavere,
som er blevet lidt uklart udformet i teksten.
Pilorme m. fl. er behandlet af J. B. Kirke
gaard, og der sluttes med sækdyr og trævle
mund af Jørgen Li.itzen.
Endelig er der i dette bind register til bind
l, 2 og 3.
Poul Bondesen
·

Danmarks Dymverden. 10. Pattedyr 2. Red. ·

Hans Hvass. 383 sider. Talrige fotografier og
tegninger. 5 farvetavler. Tegninger (inkl. 4 af
farvetavlerne) og layout : Preben Dahlstrøm.
Rosenkilde og B agger. København 1972.
Sidste bind i serien på 10 er udkommet, og
forlag og redaktion konstaterer med tilfreds
hed, at bindene siden september 1969 er ud
kommet planmæssigt med et bind hver 3. må
ned! Den store stab af medarbejdere har deres
andel i, at arbejdet er gennemført med omhu
og præcision, og læserne kan glæde sig over
det smukke resultat.
Sidste bind er anden del af pattedyr med
rovdyr, sæler, hvaler og hovdyr. Hovedforfat
tere er Mette Fog, Svend Andersen og Poul
Valentin-Jensen suppleret med specialisteme
Birger Jensen (ræv), Annelise Jensen (odder)
og H. Strandgaard (rådyr).
Flere af afsnittene - om man vil hoveddyre
nes - har fået en bredere behandling, f. eks.
marsvin med detailleret gennemgang af Søren
Andersens forsøg på Marsvinestationen i Strib
og rådyr med forfatterens egne mærkningsfor
søg på Vildtbiologisk Station, Kalø.
Danmarks bestand af store pattedyr vil altid
være truet, og de forskellige forfattere giver da
også en vurdering af chancerne for overlevelse
i nutiden med efterstræbelser, forurening og
andre trusler mod dyrenes trivsel. For ræven
var det hundegalskaben i Sønderjylland, der
førte til direkte bekæmpelse - en heldigvis
sjælden forteelse her i landet. For grævlingen
viser jagtstatistikken en nedgang - måske på
grund af indskrænkning af græs- og engarealer,
men måske også på grund af svigtende inter
esse hos jægerne?
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Danmark er et godt odderland, og efter den
nu gældende totale fredning truer kun forure
ning og ødelæggelse af dens levesteder. Også
skovmåren er totalfredet (siden 1934), men dens
lighed med husmåren medfører sikkert, at der
nedlægges en del hvert år.
Fra 1960 er alle hvaler, der forvilder sig ind
i danske farvande totalfredede, og siden 1967
gælder dette også for vores eneste ynglende
art, marsvinet. Om den danske bestand af rå
dyr, den eneste hjort i Danmark, som udeluk
kende forekommer på friland, ved man sær
deles god besked. Undersøgelserne over Kaløs
rådyr viser en produktion af 1,8 lam pr. køns
moden rå, men rådyret er også en kulturvenlig
art med betingelser for at kunne udvikle en
talstærk bestand.
*

Som fremhævet flere gange i tidligere anmeldelser af Danmarks Dyreverden udmærker vær
ket sig ikke alene ved sine mange fyldige tekst
bidrag, men også ved sin smukke typografi,
hvor talrige margin-overskrifter og -figurer gør
bøgerne indbydende og letlæselige. De mange
store, ofte helsides-figurer og i de fleste tilfæl
de velvalgte farvetavler - ikke blot til pynt,
men brugbare ved bestemmelser af en række
dyr - gør de mange bind til et værdifuldt bi
drag til dansk populærvidem:kabelig zoologi å1
fremover.
Tidligere anmeldt i »Flora og Fauna« : 76,
1970, p. 18 (bd. 6) ; p. 74 (bd. 9); p. 131 (bd.
2); p. 157 (bd. 4). 77, 1971, p. 24 (bd. 7); p. 51
(bd. 5) ; p. 112 (bd 8). 78, 1972 p. 6 (bd. l); p.
79 (bd. 3).
Poul Bondesen

Fr. Seidel: Entwicklungsphysiologie der Tiere.
I. Ei u.nd Furclmng. Sammiung Giischen. Bd.
7162. 234 sider. 51 illustrationer. Pris D M 14,80.
W. de Gruyter & Co. Berlin 1972.
I de 20 år, der er gået siden første udgave af
Seidels udviklingsfysiologi udkom, er der sket
ganske betydelige fremsloidt i den eksperimen
telle biologi, og hele det molekylære aspekt er
kommet til. Dette har givet forfatteren lejlighed
til at omarbejde bogen og i denne nye udgave
ikke blot at sammenfatte den klassiske udvik
lingsfysiologi, men også at sætte denne i rela
tion til helt modeme resultater inden for gene
tik, cytologi og biokemi. Foruden at beskrive
ægkløvningen og fosterudviklingens faser, såle
des som de følger efter hinanden, søger udvik
lingsfysiologien at forklare den lovmæssige sam
menhæng mellem disse, og den anvender derfor
eksperimenter i vid udstrækning i tilgift til den
morfologiske analyse. Den foreliggende første
del af bogen behandler lokaliseringen af udvik
lingsfaktorer i ægkerne og cytoplasma. Dernæst
beskrives de gensidige påvirkninger mellem ker
ne og cytoplasma i ægget og under delingspro
cesserne, og i følgende afsnit behandles ydre
faktorers indflydelse på processerne i ægget. Til
slut er der et sammenfattende kapitel om æg
gets organisation beskrevet ud fra de indvund
ne eksperimentelle erfaringer. Bogen, der er i
det nye større format, er forsynet med ordliste
samt navne- og sagregister.
E. N.

BIOLOGICAL ABSTRACTS PREVIEWS
B iologisk Utterattt1'søgning. - Stadig gmt-is.
Da dokumentationsafdelingen på Universitets
bibliotekets 2. afdeling i dec. 1970 gav danske
forskere adgang til det maskinelle litteratursøg
ningsprogram Biological Abstracts Previews,
skete det med økonomisk støtte fra Statens Na
turvidenskabelige Forskningsråd. Den sum, der
var afsat til maskinkørsel i perioden l . august
1970 - 31. marts 1972 var på dette tidspunkt
ikke helt opbrugt, bl. a. p. g. a. en forsinket
start. Disse penge er nu blevet overført til brug
i indeværende finansår, hvilket giver forskere
i hele landet (biologer, læger, farmaceuter, ke
mikere og biokemikere, veterinærer og andre
biologisk interesserede) mulighed for gratis at
få oprettet en såkaldt søgeprofil og i overens
stemmelse med denne 3 gange om måneden at
modtage en liste med referencer til den nye
litteratur inden for deres interesseområde.
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Databasen er de magnetbånd, hvorefter Bio
logical Abstracts og BioResearch Index trykkes
og indeholder altså, med undtagelse af abstracts,
samme inf01mation som disse trykte udgaver,
med mulighed for søgning efter emne, forfat
ter, tidsskrift, taxonomisk gruppe og/eller en
kelte emneord med brug af en søgelogik, der
giver >>skræddersyede« søgeprofiler. Søgning
med enkelte emneord sker i titel + tilførte
nøgleord, og der afsøges for tiden ca. 8.500
tidsshifter pr. år, desuden refereres bøger, kon
gresrapporter og lign., hvilket giver omkring
230.000 enkelte referencer pr. år.
Systemet kan tages i anvendelse ved henven
delse til: Dokumentationsafdelingen (att. forsk
ningsbibUoteka·r, cand. scient. Ulla Retlev), Uni
versitetsbibl-iotekets 2. afdeling, Nørre Alle 49,
2200 København N. Telefon 39 65 23 lokal 271
(att. Ulla Retlev).
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Populær-videnskabelige småskrifter

Udgivet af
NATURHISTORISK MUSEUM, AARHUS
Udkommer med fire numre årligt. Enkelte numre kr. 3,70
Abonnement kr. 13,65

Dansk Natur - Dansk Skole
Årsskriftet 1971 er nu udkommet (47 sider, 11,00 kr.). Skriftet omhand
ler forureningsproblemer.
Af tidligere publikationer kan endnu skaffes: Årsskrifterne 1962-70 samt
V. Norcimann : J ordfundne Pattedyrlevninger i Danmark (112 sider,
10,00 kr.).
Samtlige skrifter kan erhverves i løssalg (og abonnement tegnes) ved
henvendelse til :
faginspektør Biarne Egholm, Nørregårdsvei 182, 2610 Rødovre.

B I OLOGFORB UNDET
Biologforbundets fmmål er at fremme biologisk interesse og oplysning
hos befolkningen. Dette sker bl. a. ved at udgive
>>KASKELOT<< og
»KASKELOT - PÆDAGOGISKE SÆRNUMRE<<
Disse blade kommer med ca. 8 numre om året, og abonnementsåret
løber fra august.
Pris for medlemsskab og årsabonnement er kr. 50. Dog kr. 75 for ægte
par og kr. 30 for studerende. Beløbet kan indsættes på giro 3 78 22.
Biologforbundet, Proostevænget 10, 4330 Hvalsø
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Manuskriptets udformning m.

64,

73

78,

79,

v.:

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

Formændene for de foreninger, der har FLORA og FAUNA som medlemsblad:
Jylland : overlærer Knud Juul, Provstebakken 24, 8210 Århus V.
Sjælland: overlærer Evald Larsen, Vermehrensvej 8, 4100 Ringsted.
Lolland-Falster: boghandler Erik Pontoppidan, Langgade 22, 4800 Nykøbing F.
Fyn: cand. mag., fru Ulla Aabye Jensen, Lembckesvej 19, 5000 Odense.
Bornholm : overlærer, redaktør Th. Sørensen, 3720 Aakirkeby.

