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Fra redaktionen:

Forsidebilledet af en nathejre ved
Ry Møllesø er tegnet af H. Garner
Nielsen, og han har inde i bladet
under mbrikken »Minche medde
lelser« knyttet nogle bemærknin
ger til iagttagelsen af denne sjæld
ne gæst fra det mediterrane områ
de. I denne sammenhæng tillader
jeg mig endnu engang - og det
bliver sikkert ilcke sidste - at op
fordre læserne til at sende redak
tionen korte indlæg om særligt
interessante naturiagttagelser med
henblik på at få dem publiceret i
Flora og Fauna. Det viser sig tem
melig ofte at en sådan meddelelse
fører til offentliggørelse af flere
Iignenele iagttagelser. Sidst har vi
set det med Jørgen Kristiansens
omtale af torskemund med sporelø
se blomster i juni-hæftet 1970. Den
er blevet fulgt op af fire bidrag
ydere med hver adskillige enkelt
iagttagelser af denne særlige blom
sterform. Det der til at begynde
med ser ud til at være en tilfældig
og ret ligegyldig enkeltiagttagelse
kan måske sammen med andre
lignende iagttagelser efterhånden
danne et mønster af værdi for for
ståelsen af et eller andet større bi
ologisk problem. Den tilstundende
ferietid skulle være en oplagt lej
lighed til at snuble over en løs løk
ke i et sådant problem. God ferie.
E. N.
Bøger, der onskes anmeldt i Flora og
Fauna, og manuskripter til artikler, der
ønskes optaget i bladet, sendes til redak
tionen.
Alle henvendelser vedrørende abonne
ment, bladets forsendelse, indbetaling af
kontingent m. v. må rettes til ekspedi
tionen, hvortil også enhver adressefor
andring bør meddeles snarest.

Om Hov Røn og dens ynglefugle
Af Mette Fog
Meddelelse nr. 102 fra Vildtbiologisk Station, Kalø, 8410 Rønde
With a summary in English

BELIGGENHED, ADMINISTRATION
OG AREAL
I 1930'erne opstod to små holme på nog
le stenrev i Kattegat et par km øst for
Hov. Lokalt mener man, at materiale
vandringen i området har relation til
ålegræssets (Zostera marina) forsvinden
(ålegræssygen) og dermed havbundens
blotlægning. Øerne blev i årene 1955-57
forenede til en, nemlig Hov Røn.
Ved opmåling i 1955 forud for matri
kulering omfattede øen 9140 m 2 • Efter
udskridtning i 1964 blev længden skøn
net til ca. l km, mens bredden varierede
fra ca. 200 m til 11 m. Omkredsen be
regnedes til ca. 3 km. Arealet var således
forøget væsentlig i det forløbne ti-år.
Igen i 1972 er opmåling foretaget, idet
Vildtbiologisk Station på grundlag af et
luftfotografi og nøjagtig måling af for
skellige afstande på øen beregnede are
alet til 9,8 ha. Hov Røn er altså i 1972
ca. 10 gange så stor som i 1955.
Arealet er statsejendom, og det blev
matrikuleret i 1956. Administrationen
blev samme år henlagt under Vildtbio
logisk Station, som siden har fulgt den
højere faunas udvikling.
Man har med tilladelse fra de relevan
te myndigheder opstillet skilte (første
gang i 1957), der forbyder adgang i fug
lenes yngleperiode, nemlig fra l. marts
til l5. august.
Takket være de lokale jægeres samar
bejde med Vildtbiologisk Station med
hensyn til opsyn, bliver skiltningen på
øen stort set respekteret. U den for den
angivne periode besøges Hov Røn af
jægere og andre naturdyrkere, der på
grund af dybdeforholdene kun kan kom
me over i båd.
Fog (1966) offentliggjorde data vedFlora og Fauna 79: 25-31. Århus 1973.

rørende øens plante- og fugleliv. Afsnit
tet om fuglene var baseret på redeoptæl
linger 1958-1965. Nærværende rapport
ajourfører med hensyn til fuglefaunaen
den tidligere.
BESKRIVELSE AF HOV RØN
Øen er vegetationsklædt, når en smal
bræmme langs havet samt den tange, der
forbinder de to tidligere øer, undtages.
Marehalm (Elymus arenarius) er domi
nerende sammen med strandkvik (Ag1'0pyron juneceum). Plantedækket er i fug
lenes yngletid under 1/z m højt, bortset
fra et par efterhånden ret omfangsrige
buske af rynket rose (Rosa rugosa) samt
et godt l m højt kirsebærtræ (Cerasus
sp.).
På sydenden af øen findes et par små
søer med ferskvand.
REDEOPTÆLLING OG METODIK
Første tælling blev foretaget i 1958. Fra
1964 er der hvert år talt reder en gang
i tiden mellem 5. og 12. maj (i 1971 dog
allerede den 30. april), desuden er øen
enkelte år besøgt tidligere eller senere
i yngletiden.
Tællingerne er udført af personale fra
Vildtbiologisk Station, og deltagerantal
let har sjældent oversteget fire. Hver talt
rede markeres med en lille gul træpind
for at undgå dobbelttælling. Da eder
fuglene (Somate1·ia mollissima) jages af
rederne og derfor ikke når at dække æg
gene med dun, som når de frivilligt for
lader dem, er det meget vigtigt, at tæl
lerne dækker æggene så hurtigt som mu
ligt, således at sølvmågerne (Lams m
gentatus) ikke kan se og dermed æde
dem.
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Tabeli

Antal fundne reder på Hov Røn 1958-1972. For ederfuglenes vedkommende er også reder, hvis æg er klækkede, medregnet (dog ikke i 1969
og 1971).
Number of counted nests at Hou Røn 1958-72.

Knopsvane - Cygnus olCYr
Grågås - Anser anser
Gravand - Tadorna tadorna
Gråand - Anas platyrhynchos
Ederfugl - Somateria mollissima
Toppet skallesluger - Mergus serra.tor
Strandskade - H aernatopus astralegus
Klyde - Recurvirostra avosetta
Stormmåge - Larus ca.nus
Sølvmåge - Larus argentatus
Svartbag - Larus marinus
Hættemåge - Larus ridibundus
Havterne - Sterna paradisaea
Splitterne - Sterna sandvicensis
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RESULTATER
E d e r f u g l (Somateria molUssima)
En betydelig ederfuglekoloni
Hov Røn rummer en betydelig ederfug
lekoloni (670 reder i 1972). Kun i Stavns
fjord på Samsø, på Saltholm og Græs
holmen ved Christiansø er der flere re
der. Antallet er steget jævnt i den årræk
ke, Vildtbiologisk Station har haft øen
under observation, og hvor der har væ
ret adgangsforbud i yngletiden. Rederne
kan h·æffes overalt på rønnen såvel i
græsset som på tangvoldene og i de små
»klitter«, der kanter nord-, øst- og syd
kysten. Undertiden ligger de meget tæt,
med mindre end l m's mellemrum. Det
er ikke ualmindeligt at finde ederfugle
rugende på kanten af knopsvanernes re
der.
Ved optællingerne i begyndelsen af
maj ses de første kuld ederfugleællinger.
Det må skønnes, at hovedparten af æg
gene klækker omkring midten af maj på
Hov Røn. Så snart ællingerne er tørre,
forlader de øen sammen med mødrene.
Det er sandsynligt, at dette sker om nat-
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Fig. l. Antal reder (søjler) og det gennemsnitlige
antal æg/rede (kurven) hos ederfugl på Hov Røn
1964-72. Antal reder fra 1964 og 1965 er lagt
sammen.
Number of nests (columns) and the mean clutch
size (the cume) of Somate1'ia mollissima on the
island Hou Røn 1964-1972.

ten, hvor de nyklækkede fugle vel er
bedst beskyttet mod sølvmågerne. Efter
lokale jægeres udsagn tager ederfugle
ne til Svanegrunden, et vegetationsidædt
rev, der ligger ca. 10 km fra kysten, øst
for Hov Røn. Kun sjældent ses ederfug
lene med ællinger ved Jyllands kyst.
Stigningen i bestanden er sket til trods
for, at store oliekatastrofer har ramt det
omkringliggende farvand gentagne gan
ge i de senere år (Joensen 1972).
Tabel l illustrerer ederfuglebestandens
vækst i perioden 1958- 72, og som det
fremgår, er også sølvmågernes mængde
øget. De to arter trives tilsyneladende
udmærket side om side i den givne situ
ation, hvor der sikres fuglene fred i yng
letiden.
Søby Rev
Det har været nærliggende at sammen
ligne med forholdene på Søby Rev, der
ligger i havet ca. 3 km syd for Hov. Det
er muligt at vade derud, og i yngletiden
besøges det ofte af fugleinteresserede.
Arealet af Søby Rev kendes ikke nøj
agtigt. Forfatteren besøgte øen den 17.
juni 1971 og bedømte ved udskridtning
størrelsen til ca. 3000 m 2 , altså væsent
lig mindre end Hov Røn. Revet består
egentlig af to øer, den ene langt større
end den anden. Den store er ca. l km
lang, hesteskoformet og med en bredde,
der varierer fra 10 til 50 m. Umiddelbart
nord for denne ø ligger en lille holm.
Vegetationen ligner meget den på Hov
Røn, dog er den bredeste del af øen be
vokset med hundegræs. Muligheden for
ederfugl skulle efter menneskelig vurde
ring være god, alligevel ruger kun få par
på Søby Rev. F. eks. fandt Wittrup
Jensen i 1967 kun 3 reder. Ved oven
nævnte besøg i juni 1971 blev der fun
det 2 reder med varme æg i, l med kol
de udækkede æg og l med kolde dæk
kede æg. Besøget fandt dog først sted
efter den normale rugetid. Da ynglebe
standen af ederfugl generelt er vokset i
Danmark gennem den sidste halve snes
år, er det nærliggende at formode, at
27

Tabel 2
Fordeling af antal æg i hver rede hos ederfugl fundet på Hov Røn i perioderne lg64-67 og 1g6g-'i2.
Frequency distribution of clu.tch size of Somateria mollissima. on the island Hov Røn 1964-67 and
1969-72.
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den megen forstyrrelse på Søby Rev er
begrænsende for populationens størrelse.
Kuldstørrelse
Fig. l viser redeantallet og den gennem
snitlige kuldstørrelse hos ederfugl på
Hov Røn 1964-72. Man får indtryk af,
at ægantallet pr. rede er dalet i takt med
ynglebestandens vækst.
Tabel 2 viser fordelingen af ægantal
let i de enkelte kuld i årene 1964-67 og
1969-72. Kun »rene« reder er medtaget,
det vil sige reder alene med ederfugleæg
/ællinger i. Hvert år findes et mindre an
tal reder med blandede kuld; navnlig
er det almindeligt, at der er sølvmågeæg
i ederfuglereder. Klældæde og ødelagte
reder er heller ikke inddraget. En stati
stisk sammenligning af kuldstørrelsernes

l

fordeling i de to perioder ved brug af
x 2-test giver et x 2
84.66 (f
9), der
er meget stærkt signifikant, idet det er
27.88
væsentlig større end x 2.ool
(f
9). Sandsynligheden for, at de to
fordelinger er ens, er langt mindre end
l 0l0 0, hvorfor det må antages, at der
har været tale om en reel nedgang i den
gennemsnitlige kuldstørrelse, hvis årsa
ger ikke er umiddelbart indlysende.
=

=

=

=

Pestic-idundersøgelse
Med tilladelse fra landsbrugsministeriet
er der hvert år fra 1969 blevet indsam
let et antal æg af ederfugl (fra 10 til 20)
med henblik på undersøgelse for pesti
cider. Denne analyse foregår på Den kgl.
Veterinær- og Landbohøjskoles Afdeling
for Farmakologi og Toksikologi, som se-

Fig. 2. Sydenden af Hov
Røn, i forgrunden fersk
vandssøerne, i baggrunden
et af de opsatte skilte og
rosenbuske (Rosa 1•ugosa).
(P. Uhd Jepsen fat.)
The southem end of Hov
Røn.
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Fig. S. Ederfuglehunner ven
ter ganske nær øen på igen
at komme på reden.
(P. Uhd Jepsen fot.)
Female eiders waiting for
retttrning to the nests.

nere vil offentliggøre en rapport om re
sultaterne.
S ø l v m å g e (Lam.s argentatus)
Sølvmågebestanden er altså vokset, men
som tabel l viser, veksler mågeredernes
antal en del fra år til år. I 1971 var der
bemækelsesværdig få, hvilket måske skyl
des en større dødelighed blandt de voks
ne end normalt. I hvert fald fandt man
i juni 1970 mange døde sølvmåger (samt
nogle døde ederfugle) på øen. En un
dersøgelse af vandprøver taget i de små
ferskvandssøer viste, at dødsårsagen teo
retisk set kunne være botulisme (J. Mul
ler in litt.). Juni var i 1970 meget varm
og tør, hvilket netop kan betinge botu
lisme.
Ved optællingerne i begyndelsen af
maj er de første æg netop klækket.
K n o p s v a n e (Cygnus olor)
Ynglebestanden har været stigende, si
den de første reder blev observeret i
1964. Især er antallet taget til de sidste
par år. I 1972 rugede 18 par. Man kan
ligefrem tale om en svanekoloni på Hov
Røn.

Va d e f u g l e
Kun strandskaden (Haematopus astrale
gus) har ruget i de senere år, og antallet
af reder har ikke ændret sig væsentligt i
observationsperioden. Måske overses en
del ved den hurtige gennemgang af øen,
men da samme tælleteknik har været
brugt hver sæson, er tallene udmærkede
indeks.
Det er sandsynligt, at der også ruger
stor præstekrave (Chamdrius hiaticula),
for hvert år ses et par ved sydenden. Re
den er dog aldrig fundet.
S v a r t b a g (Lant,s marinu.s)
Antallet er stigende. Svartbagen ruger
en smule tidligere end sølvmågen. Der
for er der ofte unger i rederne på tæl
lingstidspunktet.
De øvrige arter
Der ruger hvert år et mindre antal grå
ænder (Ana,s platyrhynchos), men der er
sandsynligvis flere end angivet i tabel l.
Rederne er altid gemt i høje græstuer,
og da anden holder meget hårdt, bliver
nogle givetvis overset.
Den toppede skallesluger (Mergu,s se1'
mtor) ruger også på Hov Røn. Der ses
29

Fig. 4. Ederfugle ruger og
så på den smalle strand.
(P. Uhd Jepsen fot.)
B1·eeding eider o n the beech.

altid en del fugle ved øen i maj, men da
arten yngler langt senere, bliver den
ikke regish·eret ved de ordinære tællin
ger. Det kan nævnes, at man den 10. juli
1964 fandt 5 reder. Skalleslugeren gem
mer sin rede godt, hvorfor man nemt kan
have overset nogle kuld.
Når hættemåge (Lants 1'iclibundus),
stormmåge (Lants canus) og splitterne
(Stema sandvicensis), der dominerede
billedet i 50' erne, ikke har ruget i en år
række, kan årsagen teoretisk set ikke
blot være sølvmågens ekspansion, men
også den vegetationsændring, området
har været underkastet. Øen er således
blevet tættere og tættere bevokset - i
udstrakt grad med ret høj plantevækst.
KONKLUSION
Til og med 1956 foretog man indsamling
af mågeæg på Hov Røn, hvis rugende
fugle også på anden vis blev forstyrret
af mennesker. Siden 1957 har der været
et i udstrakt grad respekteret adgangs
forbud i yngletiden. I perioden 19551972 er øens areal vokset fra 0.9 ha til
9.8 ha.
I 1958 registreredes 5 ederfuglereder.
Antallet har siden været stigende, og
30

rønnen huser nu Danmarks fjerdestørste
eded:uglekoloni- i 1972 med 670 reder.
Det skønnes, at bestandens vækst har re
lation til den generelle fremgang for
ederfugl i Danmark, adgangsforbudet i
yngletiden og øens vækst.
Det fremgår af fig. l, at det gennem
snitlige antal æg/rede er faldet i takt
med, at populationen er steget. En sta
tistisk efterprøvning af materialet har
bekræftet dette forhold.
Sølvmågernes antal (901 reder i 1972)
er vokset parallelt med ederfuglenes.
Man må konkludere, at sølvmåge og
ederfugl under de givne forhold har tri
vedes godt sammen.
Hætte- og stormmåge, split- og hav
terne og klyde er forsvundet. Forklarin
gen formodes at være sølvmågernes eks
pansion og/eller vegetationsændringer.
SUMMARY
The bird life an the island Hov Røn
Up to and inelucled 1956 calleetions of gull's eggs
were canied out on Hov Røn, the hirds of which
also in another way were disturbed by human
beings. Since 1957 there has been a distinctly
respected prohibition of admission in the breed
ing season. In the period 1955-1972 the area of
the island has grown from 0.9 ha to 9.8 ha.

In 1958 5 nests of eider ducks (Somateria mol
lissimaJ were found. Since then the number has
increased, today Hov ·Røn is the fourth greatest
eider colony in Denmark - with 670 nests in
1972 (Table 1). It is estimated that the increase
of the population is connected with the general
success of the eider in Denmai·k, the prohibition
of admission in the breeding season, and the
growth of the island.
Fig. l illustrates that the mean clutch size is
decreasing while the population is increasing.
A x2-test has confirmed this.
The numbers of the herring gull (Lat"us argen
tatus) ( 90 1 nests in 1972) have developed equal
ly to the eiders. The condusion must be that
under the circumstances the herring gull and
the eider have fiaurished well together. Black
headed gul! (Lartts ridibundus), and common

gul! (Larus canus), sandwich tern (Stema sand
vicensis) and aretic tern (Stema paradisaea) and
avocet (Recurvirostra avosetta) have disappear
ed, prahably because of the expansion of the
herring gul! and/or vegetative changes.
LITTERATUR
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Boganmeldelse
Tommy Dybbro: Fuglene i vore søer og moser.
157 sider. 35 farvefotos på 32 planchesider. 12
kort over udbredelses- og trækforhold. Pris kr.
98,00 . Rhodas. København 1972.
I forlaget Rhodas' fugleserie er turen nu kom
met til de arter, der fortrinsvis holder til ved
ferskvand. Af denne kategori omtaler forfatte
ren 37 arter, hvoraf de seks dog er yderst sjæld
ne. Af de øvrige 31 arter har de 5 fået udvidet
deres udbredelsesområde i de sidste 20 år, 6 har
fået det indskrænket, og de resterende 18 har
det uændret. De enkelte arter omtales på sæd
vanlig vis i denne serie med hovedvægten lagt
på udbredelsles- og yngleforhold og med en be
skrivelse af de nyeste resultater med hensyn til
trækruter og overvintringsområder. Det mest
spændende i bogen er vel nok indledningen,
hvor forfatteren gennemgår Atlas-projektets ide
og gennemførelse. Herunder kommer han også
ind på tidligere kortlægningsforsøg og på stu
diet af de faktorer, der fører til en udvidelse
eller en indskrænkning af en fuglearts udbredelses område.
Ornitologer (og for den sags skyld også andre

·

biologer) står mærkeligt usikre overfor anven
delse af stort begyndelsesbogstav ved fuglenav
ne. Brugt i ubestemt entalsform som artsnavn
kan det nok have sin berettigelse. Men når det
sættes i bestemt form og/eller i flertal, viser
usikkerheden og inkonsekvensen sig. Dybbro
skriver således »de Toppede Lappedykkere<< på
side 30 og »de Sorthalsede Lappedykkere<< på
side 36, men på side 42 hedder det »de små
lappedykkere«. Når jeg nævner det her, er det
ikke fordi det er værre i denne bog end i anden
biologisk litteratur, men det kunne måske få
kompetente personer til at tage spørgsmålet op
til drøftelse, eventuelt resulterende i regler for
god sprogbrug i nævnte henseende.
Tilbage til Tommy Dybbros bog. Den er som
de foregående i serien forsynet med smukke
farvefotos optaget af særdeles dygtige danske
fuglefotografer og reproduceret på plancher af
glittet papir. Meningsforstyrrende ombryderfejl
på s. 87 og s. 142 burde have været undgået,
især når man tager bogens beklageligt høje pris
i betragtning.
E. N.
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Vækst og livscyklus hos

Baetis rhodani

(Piet.) (Ephemeroptera)

Af Johs. Bengtsson
(Skivum, 9240 Nibe)
With a summary in English

INDLEDNING
Denne artikels formål er at supplere
tidligere danske undersøgelser (Thorup
1963) over livscyklen hos Baiitis 1·hodani
(Piet.). I afløbet fra en stor helokren ved
Vegger i Himmerland (56°53'N-9°33'E
- beskrivelse se Bengtsson 1969 p. 8384) er der fra september 1970 til novem
ber 1972 indsamlet 909 nymfer og 267
imagines af BaiHis dwdani, som er den
eneste døgnflueart på lokaliteten.
Nymferne er indsamlet i kildebæk
kens vegetation med et metaltrådsnet
(6 masker/cm). Sorteringen er foretaget
straks efter indsamling og hjemtransport.
Efter aflivning i 70°/o alkohol er dyrenes
kropslængde målt til nærmeste halve
mm. For hver prøve er der udarbejdet
histogrammer over nymfernes fordeling
på størrelsesklasser. Endvidere er mid
delværdien af dyrenes længde og stan
dardafvigelsen beregnet for hver prøve.
Disse tal er grundlaget for vækstkur
verne.
Imagines er i 1971 og i forsommeren
1972 ketchet hver uge i vegetationen
langs bækken. Eftersommeren og efter
året 1972 er 224 imagines fanget i en lim
fælde (se Bengtsson et al. 1972). Imagi
nes er optalt og kropslængden målt køns
vis.
På grundlag af tidligere temperatur
målinger (se Bengtsson 1972) kan vand
temperaturerne på lokaliteten karakteri
seres af følgende værdier for måneds
middelmaximum og -minimum: ca. 11°
C og 3° C.
RESULTATER
Nymfer
Histogrammer og vækstkurver viser sam
menholdt med fund af imagines, at Bae
tis rhodani har to generationer årligt.
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En vintergeneration med lang udvik
lingstid og en sommergeneration med
hastig udvikling. Nymferne af først
nævnte generation vokser jævnt vinteren
igennem og når maximumsstørrelse april
maj. Der er ingen tydelig vækstnedsæt
telse i vinterhalvåret. Den lille middel
kropslængde i begyndelsen af januar
1971 skyldes sandsynligvis klækning af
nymfer fra æg lagt af sommergeneratio
nens imagines efter 1970. Thorup ( 1963
p. 58) angiver, at væksten standser primo
november- medio februar.
Vintergenerationens sidste nymfer
fandtes 1971 i sidste halvdel af juli og
i 1972 i slutningen af april. Den nye ge
nerations nymfer er både 1971 og 1972
fundet i slutningen af juli.
Nymfernes fordeling på størrelsesklas
ser juli-oktober 1971 og 1972 tyder på,
at disse nymfer splittes op i to generatio
ner, en hastigt voksende sommergenera
tion og en langsommere voksende del,
som vil fortsætte væksten vinteren igen
nem og klækkes næste forår sammen
med individer fra æg lagt af imagines
august -november. Sommergenerationens
sidste nymfer er fundet ultimo septem
ber- primo oktober.
Imagines
Vintergenerationens imagines er fundet
primo april - medio juni. Thorup ( 1963
p. 58) har data, som viser en flyvetid
april-juli. Sommergenerationens imagi
nes er i 1971 yderst sparsomt repræsen
teret (2 55 12.-19.9.) mens det stØrre
materiale fra 1972 viser en flyvetid me
dio august - primo november. Klæk
ningsmaximum medio september. Tho
rup (1963 p. 58) angiver en flyvetid for
sommergenerationens imagines oktober
november.
Flora og Fauna 79: 32-34. Arhus 1973.
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Fig. l. A. Vækstkurver for Bai!tis l'lwdani-nymfer visende kroppens middellængde og standardaf
vigelsen for hver· enkelt prøve. De tykke linjer over vækstkurveme viser, at der i det pågældende
tidsrum er fundet imagines.
Growth-curve of Baiit-is rhodani nym.phs slwwing the mean length of the body and the standard
deviation -in each individual sample. The th-ick Unes above the growth-cumes show, tha.t ima
gines are found in the periods in quesUon.
B. Procentisk fordeling på størrelsesklasser i de enkelte prøver af Baeti- s rlwdani. Tallene under
histogrammerne viser prøvens størerlse.
Distri.bution an lengtl�-classes (percent) in the single samples of Baetis rhodani. The figures be
low the histogmms show the n umbe1· of specimens collected.

Til et andet formål er der i sommeren
1972 fanget 54 o o af Baetis dwdani
ved Astrup bro - Sønderup å. Her er
artens flyvetid medio maj - medio sept.
Det er bemærkelsesværdigt, at mens
de to generationers flyvetid er tydeligt
adskilte i kilden, overlapper de hinan
den i Sønderup å. Middelvandtempera-

turen juli-august er henholdsvis ca. 11°C
og ca. 17°C.
Tallene i tabel 1 viser, at også på den
ne lokalitet er sommergenerationens ima
gines mindre end vintergenerationens jvfr. bl. a. Macan (1961 p. 46), Thorup
(1963 p. 59), Miiller-Liebenau (1969 p.
99) og Hynes (1970 p. 289).
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The species has two generations per year - a
slowly growing overwintering generation with
flying-time from April to June and a quickly
growing summer-generation with flying-time
from August to November.
There is some evidence in the histograms,
that the nymphs in summer are split up into
two parts. The imagines August to November
represent the quickest growing part. The rest
grow slower and emerge next spring together
with specimens hatched from eggs laid by the
irnagines August to November.
From body lengths of full-grown nymphs and
imagines it is seen, that the imagines August to
November are shorter, than those April to June.
The proportion between the males and fernaJes
found is aprox. l : 3.

Tabel l
Oversigt over middelkropslængden hos imagines
af Baetis rhodani i kilden ved Vegger.
Middelkropslængde - mm
Vintergenerationens imagines

Sommergenerationens imagines

1971

8,3

<?<?

00

<?<?

00

1972

8,9

8,3

7,4

7, 4

10 ,0

6,3

Forholdet mellem antallet af fangede
hanner og hunner er i begge generatio
ner og begge år ca. l :3.
Ved undersøgelsens begyndelse har
Carlo F. Jensen, Århus, artsbestemt nym
ferne og bedes modtage min bedste tak
herfor.
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SUMMARY
Growth and life-cycle of Baet·is rhodani
The life-cycle of Baetis rhodani (Piet.) has been
investigated in a small spring-.brook near Vegger
- Jutland.
The material consists of 90 9 nymphs and 267
imagines collected from September 1970 to
November 1972.

Boganmeldelse

·

Bengt Sjogren: Våra groddjur, odlar och ormar.
152 sider. 15 illustrationer. Pris sv. kr. 30 ,00 .
Zindermans Forlag. Gateborg 1973.
Bengt Sjiigren fortsætter sin serie af små na
tlubøger med en beskrivelse af de svenske pad
der, øgler og slanger, også denne gang med
smukke tegninger af Harald Wiberg. Artsudval
get er omtrent som i Danmark. Klokkefrøen er
dog helt forsvundet. Til gengæld har man has
selsnogen der vist ikke er set i Danmark i de
sidste tresindstyve år. I Sverige er den fredet.
Mrpp som Sjiigren fremhæver er en sådan fred
ning ikke så meget værd når folk almindeligvis
ikk,e kender den fra hugormen. Foruden de rent
biologiske kendsgerninger behandler forfatteren
også den folkelige overtro og de sagn der i æl
dre tider var knyttet til padder og krybdyr. Dis
se dyrs noget aparte udseende og deres skjulte
levevis har altid givet rig næring til folks fan-
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tasi. Endnu tiltrænges der sikkert oplysninger
som denne bog giver, før alle vrangforestillin
ger om de i virkeligheden smukke og nyttige
dyr afløses af forståelse for at vi må værne om
dem og om det miljø de lever i. Problemet er
det samme i Sverige som i Danmark. Smådam
me og fugtige områder forsvinder som følge af
dræning og hårdhændet åregulering, og dermed
forsvinder også de dyr der holder til i et sådant
miljø. Sjiigrens bog begynder med en omtale af
sumpskildpadden, der levede i Sverige i den
postglaciale varmeperiode, men nu for længst er
uddød, og han slutter med et kapitel om lindor
men eller dragen, der har levet så fast i folks
fantasi, at den så sent som i 1884 blev efterlyst
i et flyveblad. Men trods løftet om en dusør på
indtil 1000 kr. lykkedes det ikke at få fat på et
eneste eksemplar. Som man ser spænder Sjiigren
vidt, og han er aldrig kedelig.
E. N.

Lymantria monacha L.
(Lep., Lymantriidae)
Iagttagelser fra angrebet ved Silkeborg

1972

Af Ove Høegh-Guldberg
(S tensballe pr. 8700 Horsens)

Meddelelser fra Naturhistorisk Museum, Århus

Det store nonneangreb i Silkeborg Nord
skov - ca. 70 ha nåleskov ødelagt - i
sommeren 1972 er beskrevet af Bejer
Petersen (1972). Her skal gives nogle
spredte supplerende oplysninger.
Larverne havde foruden på gran og
fyr fourageret lidt på bøg, eg og blå
bær, som i området var afgnavet og be
hængt med pupper; tilsyneladende var
der ikke ædt af de birketræer og pile
buske, som stod i nærheden.
Som fig. l viser, var hver nåletræs
stamme i begyndelsen af august tæt be
sat med mindst 100 imagines, tættest
nedadtil, men de kunne øjnes helt op i
toppen. Overalt imellem dem sås pupper
og puppehuder, og under harkskællene
sad ægmasserne i myriader.
Om dagen fløj hannerne ud, når man
nænnede sig, men også de ellers træge
hunner kunne tage på vingerne, og man
kunne i de store sværme, som selv ved
dagslys forlod området, finde hunner,
hvorfor der i 1973 må forventes angreb
på et endnu større areal - hvis de for
skellige modangreb da ikke forhindrer
det.
For sommerfuglesamlere var der rig
lejlighed til at iagttage de forskellige
former hos denne variable art, og for en
gangs skyld kunne man helt uden sam
vittighedsnag slå mange dyr ihjel.
Der var mange mørke former imellem,
skønsvis lige så mange som lyse. Hoff
meyer (1960) giver en oversigt over
variationer hos L. monacha. Lempke
(1959) opregner 13 forskellige former,
Seitz (1913) 7, hvoraf 4 falder sammen
med Lempkes, mens de andre 3 fore
kommer synonyme eller mindre motive
rede.
Flora og Fauna 79: 35-38. Arhus 1973.

Blandt de eksemplarer, som er samlet
af Erik og Jørgen Christensen, Århus,
Gunnar Dam Jeppesen, Gjedved, R. Kirk
Thomsen, Njær, og forfatteren, forekom
mer Lemplæs 13 på nær f. mixta Lempke
(bagvingerne mørke trods normalthvide
fm·vinger), f. obsoleta Schultz (midtfel
tets 3 linier mangler) og f. albibasa Lemp
ke (fm·vingen sort, kun roden hvid); dis
se 2 sidste må være meget sjældne.

Fig. l. Nonner på træstamme. Silkeborg Nord
skov 12/8 72.
(O. Høegh Guldberg fot.)
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Fig.2
A

B

D

l

Type o (men dværg)
Silkeborg 12/8 72, O. H-G.

Type � (normal størrelse)
Silkeborg 14/8 72, O. H�G.

2

Asymmetrisk o
Silkeborg, 9/8 72, Erik Chr.

Asymmetrisk �
Silkeborg 9/8 72, Erik Chr.

f. nigra Freyer o
Silkeborg 5/8 72, K-Th.

f. nigra Freyer �

3

Asymmetrisk � (v. bagvinge
ikke anlagt)
Silkeborg 9/8 72, Erik Chr.

f. dorsomaculata Lpk. �

f. oethiops de Selys o
Silkeborg 5/8 72, K-Th.

f. oethiops de Selys �

4

f. mediofasciata Lpk. o
Silkeborg 14/8 72, O. H-G.

f. mediofasciata Lpk. �
Silkeborg 12/8 72, O. H-G.

f. eremita Hiibner o

f. eremita Hiibner �

5

f. fasciata Hannemann o
Silkeborg 5/8 72, K-Th.

f. fasciata Hannemann �
Silkeborg 9/8 72, Erik Chr.

f . atra von Linstow o

Silkeborg 12/8 72, O. H-G.

f. atra von Linstow �
Silkeborg 8/8 72, G. D. J .

6

f. intermedia Lpk. o
Silkeborg 12/8 72, O. H-G.

f. intermedia Lpk. �

f. mixta Lpk. o

f . brunnea Stipan �

Silkeborg 8/8 72, G. D. J.

Silkeborg 9/8 72, Erik Chr.

Bagkroppen er sort med hvidt hos A 2
B agkroppen er sort hos B 4, 5 og 6, C 2 og 5, D 2, S og 5
Bagkroppen er sort med lyserødt hos resten

c.o
�

c
f. transiens Thierry o

Silkeborg 12/8 72, O. H-G.

Silkeborg 8/8 72, G. D. J .

Tinnet Krat 17/8 51, O. H-G.

f. transiens Thierry �
Silkeborg 8/8 72, G. D. J.

Silkeborg 12/8 72, O. H-G.

Silkeborg 12/8 72, O. H-G.

Silkeborg 9/8 72, Erik Chr.

Silkeborg 9/8 72, Jørgen Chr.

Fig. 2 viser disse 10 former, for de fle
stes vedkommende hos begge køn, fra
Silkeborg Nordskov 1972 (et eksemplar
af f. mixta er dog fra Tinnet Krat 1951).
Ingen yderligere bemærkelsesværdige
former fandtes.
Man har således indtrykket af, at ar
tens vru·iabilitet er passende beskrevet,
men det må fremhæves, at man i materi
alet finder alle mulige overgange mel
lem de »rene« former, sådan som det og
så må være, når arveligheden - alene af
sort - beror på 3 forskellige gener, hvor
af det ene er kønsbegrænset (Hoffmeyer,
p. 123).
Lempke kender ikke es- eksemplarer
af f. intennedia, men vi har fundet den
(A 6) han har ej heller set nogen � af
f. eremita, selvom den afbildes på pl. 20,
g, fig. 4 hos Seitz (1912); vi har også den
(D 4), ligesom vi har � af f. bnmnea
(D 6), hvoraf Lempke kun kender 2 es es.
På fig. 2 afbildes en dværg (A l),
hvoraf der er mange, og 3 asymmetriske
(A 2, A 3 og B 2); disse former skyldes
vel delvis sult, men kan formodentlig
også være udtryk for den degeneration,
som ledsager store angreb (Hoffmeyer,
p. 123). Der var desuden mange eksem
plarer med ufuldkomment oppumpede
vinger.
Der var en underlig stemning i sko
ven, hvor nonnerne sad i tusindvis på

stammerne og lå døde i titusindvis ved
træernes fod, men hvor tysthed rådede
- ingen fugle, kun få andre insekter.
1973 på Silkeborgegnen vil blive et
spændende år, ikke blot for nonnerne og
forstvæsenet, men også for samlere. Ste
det er let at nå: det støder op til hoved
vej 15 et par km inde i skoven, når man
kommer fra øst, ved 38 km-stenen.
Bejer-Petersen omtalte ingen danske
nonneangreb mellem 1902 og 1971. Der
må imidlertid have været ret kraftige
angreb flere steder. I »Flora og Fauna«
for denne periode omtales masseoptræ
den i og ved København (Kongelunden)
i 1909 (Worm Hansen, F. og F. 1909, p.
76 og p. 95 samt 1912, p. 64) og på Møn
1908 og 1909 samt ved Hornbæk 1911
(Flemming Weis, F. og F. 1912, p. 56).
Det må kunne efterspores i forstvæse
nets annaler. Også Statens plantepatolo
giske forsøg i Lyngby følger uden tvivl
nonnens færd, selvom arten ikke var med
på de spørgeskemaer, som samlerne fik
tilsendt i vinteren 1960-61.
LITTERATUR
Bejer-Peters.en, Broder, 1972: Nonnen, Lymantria mona·
cha L. i Danmark (Lep. Lymantriidae). - Entomolo·
giske Meddelelsler 40: 129-139.
Hoffmeyer, Skat, 1960: De danske Spindere. - Aarhus.
Lempke, B. J., 1959 : Cataiagus der Nederlanelse Macro
lepidoptera (Zesde Bupplement). - Amsterdam.
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Mindre meddelelse
Mange Sepia-skaller ved Thorupstrand.
Da jeg den 14. april l973 kom til Thorupstrand,
lå der skaller af Sepia opskyllet til forskellige
højder på den temmelig brede strand. Tætheden
af skallerne var l pr. 10 m kystlinie. Denne tæt
bedsangivelse er baseret på følgende tal: Den
14. april samlede jeg temmelig omhyggeligt alle
skaller på en strækning af ca. 1/2 km mod øst;
næste dag samlede mine to sønner, hvad de
kunne finde over yderligere ca. l km mod øst,
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til ca. 1/2 km fra bunkerne ved Klim Strand
(»men de ringeste lod vi dog ligge«). Disse to
indsamlinger gav 46 + 116 skaller.
Johs. Keiding fortalte mig et par dage senere,
at der også var mange skaller ved Svinkløv.
Den 19. april gik mine to drenge fra Thorup
strand til Bulbjerg ad stranden og kunne beret
te, at der også lå mange skaller på denne strækning.
Ole Bøggild
Udbyhøjvej 186, 8900 Randers

Maveindholdet af ænder
skudt i Nakskov Indrefjord sommeren 1970

Meddelelse nr.

103

Af Dotete Bloch

fra Vildtbiologisk Station, Kalo,

8410

Ronde

With a summary in English

I forbindelse med en undersøgelse af
vildtreservatet Nakskov Indrefjord, Syd
vestlolland, i 1970- 1971 (Bloch et al..
1972) blev der med dispensation fra
Landbrugsministeriet i perioden 25. juni
til 12. august 1970 indsamlet 31 ænder
fordelt på 5 arter med henblik på analy
se af deres maveindhold.
På trods af sit ringe omfang bliver
materialet publiceret, da det bidrager til
at belyse ændernes fødevalg på en års
tid, man mangler oplysninger fra.
Reservatet består af en inddæmmet
fjordarm og fremtræder i dag som en .
meget lavvandet (112-1 m), brakvands
præget (0,2-8,1 °/oo S) sø omkranset af
l'Øl·skove. Vandet er stærkt eutrofieret og
forurenet, således at al bundvegetation
praktisk taget er forsvundet og med en
bundfauna, der er domineret af chirono
mider.
METODE
Alle ænderne blev så vidt muligt skudt
under fouragering - 2 om eftermidda
gen og 29 om morgenen efter solop
gang -, men alligevel var 15 af de 31
indsamlede maver relativt tomme.
Tarmkanalen blev udtaget umiddel
bart efter, at fuglene var nedlagt, og
blev konserveret i 4 °/o neutraliseret for
malin, hvorved en videre nedbrydning
af maveindholdet skulle være undgået
(Koersveld 1950) .
Senere blev indholdet af spiserør, kir
telmave og kråse sorteret og opdelt i
kråseflint, animalsk og vegetabilsk mate
riale, og det hele blev overført til 70 Ofo
alkohol.
Da mavernes indhold af animalske fø
deemner (især chironomider) i mange
Flom og Fattna 79: 39-42. A1'hus 1973.

tilfælde var stærkt fordøjet, så kun kitin
elementer var tilbage, blev antallet af de
fundne fødeemner for hver art blot sum
meret op. Desuden er det maksimale an
tal af et emne fundet i en enkelt mave
angivet i parentes (tabel 1).
For hjælp ved bestemmelse af føde
emnerne takkes B. Schjøtz Christensen,
B. Fredskild, H. A. Jensen, E. M. Friis,
N. Rehfeldt, U. Røen og B. Theisen.
RESULTAT
T a f f e l a n d (Aythya fe1·ina)
I alt blev der indsamlet 17 maver, hvor
af de 9 var fra adulte hanner og de 8 fra
pull. (heraf 5 dunællinger). 4 af maverne
af de 9 hanner og 7 af de 8 pull. var ret
tomme.
Chironomider og frø dominerede (ta
bel 1), og desuden var der fortæret nog
le småkrebs. Blandt frøene var de hyp
pigste Potamogeton pectinatus og P. pu
sillus, Seirpus maritimus og S. tabemae
montani samt Cemtophyllwn sp.
Reservatet bliver anvendt som fælde
plads for flere andearter, men de adulte
taffelandrikker var flyvedygtige, da de
blev skudt. Deres fødevalg tyder dog
på, at de har fourageret i reservatet. El
lers kunne man have forventet at finde
flere grønne plantedele i maverne ep.d
de få Lenma minor og Ente1'0morpha
stumper, der blev fundet. Fra andre un
dersøgelser - ganske vist fra efterårs- og
vintermånederne - udgør netop grøn
ne plantedele sammen med frø og frug
ter en betydelig del af føden (Madsen
1954 og Olney 1968).
Om efteråret og vinteren er chirono
mider den dominerende dyriske fødekil
de for taffelanden på indlandslokaliteter
39

(Olney 1968 og Willi 1970), mens det er
små snegle og muslinger, der dominerer
fra saltvand (Madsen 1954).
Nakskov Indrefjord kan som fødekilde
byde på chironomider i stort tal og frø,
der enten er blæst ud fra rørskoven og
dæmningerne eller har ligget i mudde
ret, fra før den submerse vegetation med
tilhørende fauna forsvandt som følge af
den stigende forurening. En forsigtig
tydning af taffelændernes fødevalg ud
fra maveindholdet må således være, at
de tilpasser sig lokalitetens muligheder.
R ø d h o v e d e t a n d (Netta 1'ttfina)
Ved en beldagelig fejltagelse blev der
skudt 2 store ællinger, som lå midt i et
taffelandekuld. Den ene af maverne var
fyldt, den anden var ret tom.
Der findes 2 notater om fødeemner
for den rødhovedede and. Gillham (1955)
har observeret både ællinger og adulte
æde algen Rhizoeloniu.1n hieroglyphi
um, og i maven fra en juvenil rødhove
det and, der blev skudt 3. august 1941
ved Holleby lige syd for Nakskov Indre
fjord, fandtes der alm. vandkrans, Zan
niehellia peduneulata (Petersen 1942).
I Indrefjorden har de 2 ællinger mest
ædt chironomider.
S k e a n d (Anas clypeata)
Der blev nedlagt 5 skeænder - 2 hunner
og 3 hanner, de 4 var juvenile og den
ene han adult. Den adulte han havde af
sluttet fældningen, og alle 5 var i stand
til at flyve.
Skeænderne fælder i reservatet, og i
1970 holdt de til det eneste sted, der
fandtes ostracoder og daphnier. Deres
maveindhold rummede udover frø og in
sekter netop et stort antal af disse små
krebs, samt daphniernes ephippier. Til
gengæld har de i Indrefjorden tilsynela
dende ilcke ædt så mange chironomider
som for eksempel taffelænderne (tabel 1).
Det billede, man får fra Indrefjorden
af skeændernes fødevalg, stemmer over
ens med andre undersøgelser. Både
Sparck (1958) og McAtee (1922) fandt,
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at skeanden var den and, hvis maveind
hold rur'nmede den største mængde ani
malsk føde - mest små snegle og mus
linger, småkrebs og diatomeer. Når der
fra Indrefjordens skeandemaver ilcke er
fundet flere snegle og muslinger, kan år
sagen være, at denne dyregruppe prak
tisk taget savnes på grund af mangel på
bundplanter, som sneglene kan leve på
(Bloch et al. 1972).
K r i k a n d (Anas ereeea)
5 adulte færdigfældede, flyvedygtige
hanner blev skudt, og alle maverne var
fyldte. Denne art fælder på lokaliteten,
men mavernes store indhold af snegle
tyder på, at de har fourageret også
udenfor reservatet.
Krikændernes maveindhold viser det
mest varierede fødevalg blandt de un
dersøgte arter (tabel 1). Blandt frøene
var især Seirpus ma:ritinws og S. taber
naemontani, Lyeopus europaeus og Hip
puris vulgaris talrige. Derudover havde
de ædt Lemna minor. Blandt sneglene
dominerede især Planorbis plano1·bis og
Physa fontinalis (max. 41 i en enlcelt ma
ve). Desuden indeholdt maverne små
krebs, ephippier fra daphnier, Asellus
aqt.wtieus og nogle chironomider.
De undersøgte hikænders fødevalg
svarer til, hvad man kender fra efterårs
og vintermånederne fra ferskvand (Olney
1963 og Sparck 1958) og fra Vejleme fra
fældetiden (Kortegaard in press). Dog
har Indrefjordens krikænder ikke kon
sumeret grønne plantedele i ret høj grad.
A t l i n g a n d (Anas querquedula)
Der blev skudt 2 juvenile hunner, hvis
maver var godt fyldte.
Sparck (1958) angiver fra 8 atlingæn
der samlet fra september til juli, at alle
indeholdt frø og 3/4 af dem animalsk
føde. De to maver fra Indrefjorden kan
kun supplere: de talrigst forekommen
de emner var frø fra Rumex marUintus,
sneglene Physa fontinalis og Littorina
saxaUlis samt enkelte insekter - blandt
andet en hel guldsmedelarve.

Tabel l
Maveindholdet fra 31 ænder s1.'Udt i Nakskov Indrefjord. Totalantallet fra samtlige maver, samt i parentes det maksimale antal fra en enkelt
mave, er angivet.
The stomach contents from 31 ducks killed in Nakskov Indrefiord. The total number from all stomachs, and in brackets the maximum numbers
from a single stomach, is put down.
Art

Antal
undersøgt
Numbers
examined

Heraf
fyldte
Of these
filled

Taffeland (ad.) o
Aythya ferina

9

5

70 (26)

2 (2)

17 (7)

Taffeland (pull.)
Aythya ferina

8

l

127 (27)

3 (3)

3 (3)

Rødhovedet and (pull.)
Netta rufina

2

l

l (l)

Skeand, l ad. + 4 juv.
Anas clypeata

5

2

51 (40)

l (l)

6 (3)

851 (800)

Krikand ad. o
Anas crecca

5

5

73 (54)

12 (9)

54 (41)

10 (7)

Atlingand juv. �
Anas querquedula

2

2

14 (12)

Species

�
'-

Frø
·seeds

Grønne
dele
Green
parts

Snegle
Snails

Chironomider
Chironomides

Insekter
Insects

Andet
Other

1975 (800)

3 (l)

2 (l)

rester
remains

10 (3)

7 (6)

20 (11)

4 (3)

309 (300)

4 (l)

19 (4)

2 (l)

10 (4)

5 (3)

3 (l)

10 (10)

3 (l)

3 (2)

Ephippier
Krebsdyr
Crustaceans Ep hippiens

5 (4)

2 (2)

9 (3)

SUMMARY
From 25th June to 12th August 1970 31 ducks
of 5 species were collected for stomach analysis
in the game reserve Nakskov Indrefjord, SW
Lolland, Denmark Of these 15 were completely
or almost completely empty.
The intestinal canal was removed and. pre
served immediately after the death of the duck,
and the result of the examination is put down
in table l .
Pochard. In the stomach of 9 ad. and 8 pull.
Chironomides were dominant, together with
seeds from Potamugeton pecthwtus and P. pu.
sillus, Seirpus maritimus and S. tabemaemon
tani and Ceratophyllum sp.
·

Red-erested Pochard. The two killed pull. had
for the most part eaten Chironomides.
Shoveler. Beyond seeds and insects the 5 killed
Shovelers contained chiefly Entomostmcans,
among them many Ephippiens from Daphnias.
Teal. The stomach contents of 5 ad. males
showed the most variable food among the
examinated species. Among the seeds Scirpits
maritimus and S. tabernaemontani, Lycopus
europaeus and Hippuris vulgaris were domi
nant, among Gastropods Pianorbis planorbis
and Physa fonthwlis; besides they contained
Entomostracans with Ephippiens, AseZZ.us aqua
ticus and Chironomides.
Garganeye. The two killed females had for the
most part eaten seeds from Rumex mariti·mrts
and Gastropods (Physa fontinalis and Littorina
saxatilis).

All things considered the 31 stomachs give a
pieture of the faet that the ducks eat the food
materiais obtainable on the locality. Among
other things the locality is missing ground
cover and the fauna of Molluscs, belonging to
it. This is reflected in the choice of food among
the ducks that have foraged in the reserve, for
instance for Pochard and Shoveler. Only the
killed Teals look like having foraged outside
the reserve.
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Boganmeldelse
Ch. Bisgaard: Den røde skovmyre. 49 sider. 27
illustrationer. Gyldendal l972.
Almindeligvis omtales skolebøger ikke i Flora
og Fauna, og når der i dette tillælde gøres en
undtagelse med Bisgaards hefte om den røde
skovmyre fra serien »Biologisk orientering« hæn
ger det nok sammen med at jeg netop har læst
en notits om skovmyrer i Europarådets publika
tion »Nature in Focus« nr. 14 (1973). Heri an
slås at alene i de italienske alper fortærer myrer
af Formica rufa gruppen mindst 14.000 tons
insekter og insektlarver i løbet af et år, og at
disse myrer i hele Europa gør det af med over
-
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700.000 tons insekter årligt. Disse tal uddyber
slutkapitlet i ovennævnte bog. Heri omtales gan
ske kort skovmyrens betydning for skovens triv
sel, og derved trækker forfatteren det samfunds
mæssige perspektiv man så ofte savner i biolo
giundervisningen frem i lyset. I øvrigt behand
ler bogen mange sider af myrernes biologi i
velskrevne kapitler og med mange fotografier.
Man må håbe at bogen vil blive benyttet af
lejrskoleklasser, og at eleverne vil forstå og ef
terleve Ch. Bisgaards alvorlige henstilling om
at eventuelle undersøgelser i naturen må foregå
nænsomt.
E. N.

·

Nye kvægmygarter fra Danmark

(Diptera, Simulidae)

Af Frank H. Jensen og Poul Aagaard Jensen
Meddelelse fra Naturhistorisk Museum, Århus

With a summary in English

Ved gennemgangen af Simuliesamlingen
på Naturhistorisk Museum, Århus, blev
der fundet 5 arter, der er nye for Dan
mark. Materialet, som væsentligst består
af larver, skal ikke omtales nærmere her,
da dette vil blive gjort udførligt i en se
nere publikation om udbredelsen af de
danske Simulier. Det bør dog nævnes, at
hovedparten af materialet stammer fra
Carlo F. Jensens omfattende indsamlin
ger i Jylland (især Skernåsystemet).
For tilladelse til at bearbejde materi
alet skal her bringes en tak til Carlo F.
Jensen. De 5 nye arter er som følger:
S. nitidifrons Edwards
Denne art er opstillet som selvstændig
art efter først at være beskrevet som S .
ornatum var. nitidifrons af Edwards.
Larven kendes let efter fig. D1 -2 . Ima
gines findes i samlingen og er lette at
kende. Hunnen kendes fra S. spinosum
og S. omatum på den sorte, skinnende
frons. Hannen kendes efter fig. Dg. Pup
pen kan ikke bestemmes med sikkerhed.
S. nitidifrons er langt den almindeligste
art i Danmark. Den findes i alle slags
vandløb og er ret tolerant overfor orga
nisk forurening (findes til u- � mesosa
prob overgang) og synes ligesom S. equi
num L. at blive begunstiget af dambrug.
S. spinosum Doby & Deblock
Denne art er først beskrevet som S . or
natum forma spinosum af Doby & De
block. Larven kendes ret sikkert efter
fig. E 1 · 2 · Puppen bestemmes sikkert på
micropapillerne på thorax, fig. Eg. Ima
gines foreligger ikke i samlingen. Med
sikkerhed kendes denne art kun fra Svi
nebæk (Skernåsystemet). I følge L. Da
vies (1968) er den udbredt i små baseFlora og Fauna 79: 43-46. Århus 1973.

fattige vandløb. Vandet i Svinebæk er
meget blødt (0,3 tyske hårdhedsgrader).
S. brevicaule Dorier & Grenier
Først beskrevet af Dorier & Grenier som
S. carthusiense f. brevicaule. Larven be
stemmes - omend efter vores skøn noget
usikkert- efter fig. A1 ·2 , Ag og A1 o . Pup
pen bestemmes sikkert efter ·fig. Ag -4 og
A1 1 ·1 g . Kun hanner kan bestemmes som
imagines, fig. A5 ·s. Eksemplarer haves
fra Hvidkilde ved Ry (klækket fra pup
per). S. brevicaule kan som larve ret let
forveksles med S. armoricanmn Doby &
David, S . dunfellense Davies, S. U1'banum
Davies og S. naturale Davies. Da materi
alet væsentligst består af larver, har be
stemmelsen ikke altid været fuldstændig
sikker. I de prøver, hvor der har været
pupper fra denne vanskelige gruppe, har
det altid vist sig at være S. brevicaule.
Alle larver fra denne gruppe er derfor
kaldt S . brevicaule. Denne art synes iføl
ge materialet i udpræget grad at være
knyttet til små vandløb. Udbredelsen er
hovedsagelig østlig med kun få fund fra
Vestjylland (fig. 2).
S. latigonium Rubzov
Larven bestemmes sikkert efter fig. C1 -2 .
Puppen efter Cg. En han imago haves
fra Mattrup å ved Stidsmølle. Den er
bestemt efter fig. C4-7. De få lokaliteter,
den kendes fra er små til mellemstore
vandløb (fig. 3).
S. cambriense Davies
Larven bestemmes efter fig. B 1 · 2 · Pup
pestadiet er meget karakteristisk og be
stemmes efter B g -4 . Desværre er der in
gen imagines i samlingen. Samtlige loka
liteter er små vandløb. Udbredelsen sy
nes at have østlig tendens (fig. 4).
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Fig. l. Manrubelspids af: A 1 S. brevicaule; B 1
S. cambriense; C1 S. latigonium; D1 S. nitidi.
frollS; E1 S. spinosum.
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Hovedkapsel af: Az S. brevicaule; Bz S. cam
briense; Cz S. latigonum; Dz S. nitidifrons; E2
S. spinosum.

Fig. 2. Danske fund af S. breuicaule.

Fig. 3. Danske fund af S . latigonium.

Fig. 4. Danske fund af S. cambriense.
S. breuicaule: A5-G Gonopoder set ventralt og
ventro-lateralt; A1 Ventralplade og median scle
rit; As Paramer og dorsalplade; Ao Analscle1·it;
A10 Hypostomium; An-13 Cocon og variationer
af horn.
S. cambriense: B4 Cocon.
S. latigoni·mn: C4-5 Gonopoder set ventralt og
venb·o-lateralt; CG Aedegaus (del af) paramerer,

median sclerit og dorsal plade; C1 Spidsen af
abdomen set lige bagfra.
S. n itidifrons: Da Ventralpladen set venb·alt og
lateralt.
S. spinosum: Es Micropapiller på thorax af pup
pen set i profil og ovenfra.
(alle figurer fra L. Davies)
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Den danske Simuliefauna omfatter nu
16 arter mod tidligere 11 publiceret af
A. Pedersen ( 1924, 1947-51), i øjeblik
ket kendes således:
S. latipes Meigen
•s. brevicaule Dorier & Grenier
S. costat-u.m Friedrichs
S. angustitarse Lundstroem
•s. ca.mbriense Davies
•s. latigonium Rubzov
S. aureum Fries
S. equinmn Linnaens
S. salopiense Edwards
•s. morsitans Edwards
S. austeni Edwards
S. argyreatttm Meigen
S. erythrocephalmn Degeer
S. oma.tu.m Meigen
"S. niticlifrons Edwards
"S. spi1wsum Doby & Deblock
• nye arter for Danmark (New to Denmark)
SUMMARY
On determining the collection of Simulidae
(consisting mainly of larvae) at the Natura!
History Museum in Aarhus, the foliowing five
species were found new to Denmark: S. nitidi.
frons Edwards, S. spinosttm Doby & Deblock,
S. brevica.ule Dorier & Grenier, S. latigonium
Rubtzow, and S. ca.mb1·iense Davies.

The known Joealities of three of the species
are shown on the distribution maps. It seems
that S. brevica.ule and S. cambl'iense have an
easterly distribution, and all of the Joealities are
smal! streams. The distribution pattern of S.
la.tigonimn eannot be given, the number of lo
calities known being insufficient.
S. n iticlifmns is by far the most common spe
cies in Denmark. It is found in practically all
types of streams. Mild organic pollution from
trout farms seems to favour this species (and
S. equinum L. as well).
S. spinosum has been found in Svinebæk only,
a tributary to the river Skernå. The water of
Svinebæk is of very low hardness (0.3 German
degrees).
The Danish Simulidae known at present are
Iisted above. We wish to thank the Freshwater
BiologicaJ Association and Dr. L. Davies for per
mission to use the figures from Scientific Publi
cations No. 24.
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Boganmeldelse
H. U. Skotte Møller & K. Hansen: Omi.thologiske
undersøgelser i Midtiylla.nd. Arsrapport 1972. 24
sider. Mange tegninger. Pris kr. 8,00. (D.O.F.
salg, giro 16 61 41, Fælledvej 9, 2200 Køben
havn N.) D.O.F. 1973.
Tegneren Jens Gregersen må da vist tegne
fugle og landskaber uafbrudt. I den foreliggen
de rapport glædes man igen over, at den saglige
tekst b1ydes af hans smukke tegninger. Rappor
ten er den tredje i sin slags fra OUM, og den
viser hvor intenst man arbejder med fuglenes
fannistik i det midtjyske område. Den anden
side af OUM's virksomhed : at tage aktiv del i
arbejdet med fuglefredning og bevarelse af fug
lelokaliteter - er også blevet tilgodeset i 1972.
Et enkelt punkt fra denne del af rapporten skal
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her fremdrages da det er et skoleeksempel på
en konfrontation der kan blive hyppig i de
kommende år. Et forslag om at gøre Ring Sø
ved Brædstrup til »et rekreativt område, en of
fentlig tumleplads for naturelskere, lystfiskere
og sportsfolk i øvrigt« med anlæg af cykle- og
gangstier, kunstig sandstrand m. v. afvises af
OUM med den begrundelse at det ville være
ødelæggende for søens særprægede fugleliv.
Kravet om tiltrængte rekreative områder for in
dustrisamfundets mennesker støder her sammen
med et lige så velbegrundet krav om bevarelse
af så mange forskelligartede naturområder som
muligt, områder med stor artsrigdom, der kan
danne ressourcer for landets plante- og dyreliv
fremover.
E. N.

Påbegyndt spredning af
Strand - Kvik

x

Elytrigia junceiformis

x

pungens,

Stiv Kvik, i Storstrøms Amt

Af E vald Larsen og Anfred Pedersen
(Ringsted)

(Vordingborg)

Mitt deutscher Zusammenfassung

Denne helt sterile og let kendelige hy
brid er den almindeligste Elytrigia i hav
klitten på Vesterhavsøerne og er desu
den fundet på Skallingen og nogle ste
der på Jyllandssiden af Vadehavet. I
dette område er begge forældrearter på
vist, og den ene af dem, E. pungens, fin
des som spontan plante her på sine nord
østligste voksesteder i Europa: Forekom
sten af E. jtt1lceiformis X pungens blev
første gang påvist af Lange 1856, der
dog beskrev den under artsnavnet Agro
pyrum obtusi.usculu1n; dens hybride op
rindelse erkendtes af Vestergren 1925.
I dansk botanisk litteratur har den fået
omtale hos Raunkiær 1926, Pedersen
1947 og Hansen 1960. Hertil kommer
meddelelsen i Flora og Fauna om det
overraskende fund i 1958 ved Hårbølle
Pynt på Møn (Hansen & Pedersen 1959),
hvortil den antoges at være blevet ind
slæbt med ballast til stenminehavnen,
sml. Vestergren l. c. samt Hansen 1956
og 1959, der nævner indslæbning til bal
lastpladserne ved nogle få svenske, fin
ske, polske og tyske Østersøhavne.
Forekomsten ved Hårbølle Pynt er
blevet meget omfattende, idet den plet
vis er dominerende over en ca. 4 km lang
strækning fra stenminerne og østover
indtil vest for Madses Klint SØ for Vin
debæk Rigeligst står den i lav grønklit
i selskab med Mark-Bynke, Sand-Star,
Pimpinel, Østersø-Hjælme nm. su.barena
ria, Sh·and-Fladbælg, Gul Snerre og Bi
dende Stenurt. En kraftig form når ud i
hvidklit ledsaget af Hjælme, Marehalm,
Filtet Hestehov, Strandarve, Strand-Kvik
og Strand-Kvik X Alm. Kvik.
Nær stenminerne har havet i de sene
re år taget land, velsagtens som en følge
af ralhentning fra havbunden i GrønFlora og Fattna 79: 47-50. Århus 1973.

sund; herfra skylles dens rhizomer ud i
havet og føres rundt med bølger og
strøm. Lige siden 1961 er hybriden fun
det en del steder i klitten på østsiden af
Ulfshale og i 1969 af A. Børsen Pedersen
ved Marielyst Strand på Falster. I 1972
har vi eftersøgt den over store stræk
ninger ved sydkysten af Møn og østky�
ten af Falster, hvorved en række nye
fund fra Falster er kommet til, således
syd for Grønsund Lodshus (et pår min
dre kloner), ca. 300 m syd for Resnæs
(to små, ikke blomstrende kloner på sel
ve sh·andbredden), ved Sdr. Alslev Strand
(l"m stor og flere små kloner), Eikenøre
Strand (en stor bestand), Sildesh·up
Strand (en stor bevoksning) og ved den
sydlige del af Bøtø Strand (en stor klon
med de samme ledsageplanter som på
Møn); vi behøver næppe at være i tvivl
om herkomsten. Også på Falster vokser
den, dels nær højvandets erosionsbrink,
dels lige indenfor i sh·andoverdrev eller
grønklit, hvor den mødes med Mark
Bynke. Den kræver en vis ophobning af
marint sand eller flyvesand og findes
ikke, hvor klinter når helt ud til stran
den.
Et fund af en lille klon på sh·andbred
den øst for Humlebakke Syd på Knuds
hoved, ligeledes i 1972, giver et vidnes
byrd om spredning vestover i Storstrøm
men, hvor den ellers på grund af forskel
lige for den fremmede biotoper næppe
har mulighed for at vokse. En eftersøg
ning samme år på østsiden af Feddet ved
Præstø gav til resultat, at hybriden der
findes i adskillige livskraftige kloner i
selskab med Strand-Kvik og Strand-Kvik
X Alm. Kvik. Denne forekomst kan mu
ligvis sættes i forbindelse med den ind
slæbte Rødvig-forekomst af Elytrigia
47
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Tabel l
N øglekarakterer

Randhår på den frie
bladskedekant

Dækbladets spids

Yderavne

Behåring på bladoversidens ribber
(stereolup)

funceiformis

nej

mere el. mindre udrandet; midtribbens
frie spids af længde
med el. lidt længere
end udrandingen

but, glat

blød, tæt hvidhåret

pungens

tæt og regelmæssigt
siddende

langt tilspidset med
forlænget midtribbe, der undertiden løber ud i en
stak

langt tilspidset og
med grove småtome
på midtribben

funceiformis
X pungens

på en del bladskeder, men uregelmæssigt i antal og
følge

udrandet; midtribbens frie spids af
længde med el. lidt
længere end udrandingen

spids el. lidt but
med få grove småtome øverst på
midtribben

hver ribbe ru af
uregelmæssigt
tætsiddende småtome el. stive småbørster

funceiformis
X repens

nej

tilspidset el. med
spidskanten stærkere buet ind mod
midtribbens top;
ikke udrandet

langt tilspidset og
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Fig. l. Neofytisk forekomst
af Elyt·rigia jtmceifonnis X
pungens i SØ-Danmark.
Pilene angiver hyppigste
strømretning i overflade
vandet, firkanten øst for
Rødvig naturaliseret fore
komst af Elytrigia pungens.
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pungens (Stiv Kvik), der siden opdagel
sen i 1863 har etableret sig med en stor
bestand på kalkklinten øst for byen, mest
dog på moræne oventil og på skredfla
der på selve klintsiden. Det kan ikke
udelukkes, at hybriden er blevet realise
ret et sted ved Fakse Bugt, for så siden
at have viderespredt sig vegetativt. Et
fund af E . pungens, f. eks. på Feddet,
ville således være ganske kærkomment.
Der kan næppe være tvivl om, at der i
kommende år vil blive påvist nye fore
komster af ekspanderende E . junceifor
mis X pungens i SØ-Danmark. Med sin
ranke rejsning og de stive blade kan den
opdages på 25 meters afstand, men man
gør dog klogt i at efterprøve nøglekarak-

S tr a n d

tererne, ikke mindst for at holde den ad
skilt fra E . ju.nceiformis X repens (tab. l ) .
ZUSAMMENFASSUNG
Elytrigia juncei.formis X pungens hat sich ais
Neofyt an verschiedenen Orten auf marinem
Vorlande in Siidost-Diinemm·k etabliert, wo
Rhizomstiicke im Gewiisser mit Wellenschliigen
und Stram umhergefiihrt werden. Vermutlich
ist das Vorkommen der Pflanze urspriinglich
dadurch verursiicht, dass sie in einen Stein
minenhafen an der siid-westlichen Ecke der
Insel Møn geschleppt worden ist, wo sie jetzt
in sehr grossen Bestanden in niedrigen griinen
und weissen Diinen erscheint, zum Teil der
Erosion wiihrend der Sturmflut ausgesetzt.
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Mindre meddelelser
Fund af abnorme Linaria vulgaris.

Efter Kristiansens (Flora og Fauna 76:71) om
tale af zygomorfe sporeløse blomster hos Alm.
Torskemund (Linaria vulgaris L.) er der frem
kommet meddelelser om flere fund af samme
abnormitet (F. og F. 76 :159, 76 :160, 77:24). Selv
har jeg haft lejlighed til at gøre følgende fund:
august 1972 : Sporeløst eksemplar fundet
Overgaardsmark ved Funder, Midtjylland.
12. august 1972: Sporeløst eksemplar i Fun
derholme ved Silkeborg.
25. august 1972: Sporeløse og tosporede ek
semplarer ved Resenbro, Silkeborg.
28. august 1972: Sporeløse eksemplarer Klos
terlund ved Kragelund, Midtjylland.
7. september 1972: Sporeløse, tosporede samt
tresporede eksemplarer fundet på Addit Næs
ved Salten Langsø.

l . 8.

2.
3.
4.
5.

I de zygomorfe sporeløse blomster har jeg fun
det, at der (oftest) kun er tre støvblade; et for
hold der ikke synes nævnt før. I disse blomster
er de ko1teste støvblade bevarede som i norma
le eksemplarer, mens der kun er et langt støv
blad, der da sidder (mere eller mindre) mediant
stillet. Endvidere har kroneme to-fliget under
læbe samt kun 4 ydre blosterblade (bægerbla
de). Analogt kan tosporede kroner have en 4fliget underlæbe og (set på et eksemplar) 5
støvblade: to korte + tre lange, hvoraf dog de
to var meget sammenvoksede.
Claus Bech

Tromsøgade lA, 8200 Århus N
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Nathejre (Nycticorax nycticorax L.) ved Ry
Møllesø
Familierne K. Skytte-Jensen og H. Poulsen, der

ofte færdes med båd på Ry Møllesø, iagttog
den 23.5.1972 en nathejre på søens østlige bred.
Den 24.5. foretog jeg sammen med de før
nævnte en mindre ekskursion på Ry Møllesø
og opnåede nogle gode observationer af fuglen,
der som opholdssted havde valgt den tilgroede
søbred nedenfor en større villahave. Lokaliteten
er æt utilgængelig med røde! og startuer vok
sende på såvel dyndbund som i åbent vand.
Da båden var 10-15 m fra nathejren, lettede
denne fra sin hvileplads i et elletræ og fløj
langsomt tværs over den smalle sø, hvor den på
den skovklædte vestbred satte sig i en eg.

Fig. l. Nathejren fra Ry Møllesø, rentegnet felt
skitse.
Night heron from Ry Møllesø, dmwn from a field
sketch.

Båden manøvreredes atter på nært hold af
fuglen, og efter endnu et kvarters tid at have
iagttaget nathejren fjernede vi os igen med bå
den.
Da fuglen var påfaldende lidt sky, blev alle
artens typiske kendetegn (iflg. Europas Fugle.
Niethammer m. fl.) iagttaget med stor sikker
hed. Det pågældende eksemplar var en voksen
fugl med meget smuk, ubeskadiget fjerdragt.

Den sjældne gæst, - arten er iagttaget mindre
end 20 gange i Danmark, - opholdt sig ved sø
en 4-5 dage.
H. Garner Nielsen
Øm Kloster Museum, Skanderborg
SUMMARY
An ad. night heron (Nycticorax nycticorax L.)
was 24.5.1972 watched at the lake Ry Møllesø.

Fra tidsskrifter og andre publikationer
Naturens Verden 1972
Årgangen indeholder 440 sider med billeder og
tekst fra alle afskygninger af naturvidenskab
fra - bare for at nævne årgangens første og sid
ste artikel - "Hvorfor ser vi så få neutrinoer fra
solen?« til "Jan May n - en norsk vulkanø i is
havet<<, Derindimellem må vi passere snesevis
af større og mindre artikler om fysiske, geogra
fiske og biologiske emner. Sidstnævnte er ret
hæderligt repræsenteret talmæssigt, bl. a. under
de gennemgående rubrikker "Dyr i focus<< og
>>Lexicon<< . Men anmelderen kunne godt ønske
sig mere. Tidsskriftets særpræg er de store og
flotte illustrationer. En maner med at trykke
tekst oveni illustrationer (se f. eks. side 197) må
man gøre indvendinger imod. Det ser rædsels
fuldt ud, og det gør det næsten umuligt at tyde
teksten.

foreningens sommerkursus, der i 1972 havde
udgangspunkt i Vester Hanherreds Ungdoms
skole ved Fjerritslev.

Dansk Vildtforskning 1972-73.
Den årlige oversigt over arbejdet på Vildtbio
logisk Station, Kalø, redigeret af Birger Jensen,
omtaler som sædvanligt i småartikler stationens
mangesidede virksomhed. Her skal nævnes en
beskrivelse af vildtreservaterne og deres funk
tion, en oversigt over vildtudbyttet i tiåret 196171, registreringer af olieforureninger i 1971/72,
erfaringer fra 10 års undersøgelser af vildtsyg
domme, andefugletællinger, rabiesbekæmpelse
og en række andre emner. Altsammen er det
beskrevet kortfattet, men på en sådan måde at
problemstillinger trækkes klart op og eventuelle
resultater belyses. En mere dybtgående be
handling af emnerne må man finde i andre af
stationens publikationer.
·

Dansk Natur - Dansk Skole. Årsskrift 1972.
Dette årsskrift, der udstyrsmæssigt hører til de
beskedne, indeholder tre større artikler af virke
ljg stor interesse for biologer. De er skrevet af
videnskabelige medarbejdere ved Den kgl. Ve
terinær- og Landbohøjskole. I den første der
handler om "Vore kulturplanters forædling<<
gennemgår O. StøJen ganske kort genetikkens
og planteforædlingens udvikling for derefter
mere detaljeret at beskrive forskellige specielle
problemer vedrørende forædling. L. Gjøl Chri
stensen er forfatter til artiklen "populationsge
netikkens betydning for kvægavlen«. Heri gen
nemgår han de statistiske begreber ved hvis
hjælp populationsgenetikeren er i stand til at
beregne de avlsmæssige ændringer der må for
ventes at indtræffe hos en kvægrace når denne
udsættes for forskellige påvirkninger. Endelig
behandler Esther Holm i artiklen "Bøgeskovens
svampe- og bakterieflora« nogle metoder til un
dersøgelse af skovbundens mikroflora med ek
sempler fra undersøgelser i Hestehaveskoven
ved Kalø. Arsskriftet afsluttes med et referat fra

Danske Virlitundersøgelser 20.
I denne publikationsserie fra Vildtbiologisk
Station, Kalø, har A. Holm Joensen i hefte 20
skrevet om "Ederfuglen (Somateria molUssima)
som ynglefugl i Danmark«. Bestanden af eder
fugle har været stigende gennem en årrække
fra mindre end 1500 par i begyndelsen af 1930erne over 3500 omkring 1960 til over 7000 par
i 1970. Forfatterens konklusion er at ederfugle
bestandens vækst ikke har kunnet standses,
hverken af sølvmågebestandens stigning, for
øgelsen af det årlige jagtudbytte, eller den til
tagende olieforurening af vore farvande. Der
imod mener han at den forøgede turistmæssige
udnyttelse af kystområder og småøer kan for
årsage så megen uro på ynglepladserne at be
standenes b.ivsel kan forringes med en deraf føl
gende nedgang i deres størrelse. Om denne pro
blemstilling kan der læses mere i Mette Fogs
ar.tikel i dette hæfte af Flora og Fauna.
E. N.
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Boganmeldelser
N. Tinbergen: The animal in its world. 343 si
der. 111 illustrationer. Pris f 6,35. Allan & Un
win. Oxford 1972.
Niko Tinbergens feltstudier over så forskelli
ge dyr som måger, gravehvepse, ræve og som
merfugle er her samlet i et enkelt bind med
undertitlen »En etologs opdagelser 1932-1972«.
Forfatteren har tidligere udsendt bøger, der
samlede hans erfaringer med hensyn til dyrs
adfærd fra den strengt videnskabelige »The
study of instinct« 1951 til Life-bindet om >>Ani
mal behaviour« 1966 - og ikke at forglemme
den pragtfulde og underfundigt selvbiografiske
»Curious naturalists<< fra 1958. Men mens disse
bøger indeholder bearbejdede udformninger af
Tinbergens videnskabelige arbejder, er det fore
liggende binds særkende, at det fremlægger en
samling af originale, ubearbejdede afhandlinger
publiceret i forskellige videnskabelige tidssluif
ter gennem 40 år. Vi bliver på den måde i stand
til at følge, hvorledes de etologiske begreber
uddybes samtidig med, at Tinbergens udendørs
eksperimentelle teknik forfines. Et særligt kiyd
deri i denne sammenhæng er Tinbergens egne
introduktioner med nutidige kommentarer til
den oprindelige tekst. Det er ikke opgaven her
at referere de enkelte afhandlinger, men kun at
gøre opmærksom på bogen, der henvender sig
til alle adfærdsforskere. De kan her på en be
kvem måde studere originalafhandlinger, der
ellers er vanskelige at få fat på, spredt som de
er over en lang række forskellige tyske, holland
ske og engelske tidssluifter. Tinbergen er en af
foregangsmændene i den moderne etologiske
videnskab, og hans Oxford-skole er så aner
kendt, at han kan tillade sig følgende udtalelse
- efter at have omtalt skolens betydning for
etologiens udvikling - >>Jeg er overbevist om, at
vort arbejde med tiden vil blive anset for lige
så frugtbart for studiet af menneskelig adfærd
og sociologi, felter hvor anvendelsen af biolo
gisk tænkemåde ligger langt bagefter etologien«.
E. N.
Svend Rønnest & Henrik Schøtt: Sydvest;yllan ds
fuglelokaliteter. 180 sider. 48 illustrationer. Over-
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sigtskort. Pris kr. 30,00. (D.O.F.-salg, giro
16 61 41, Fælledvej 9, 2200 København N). Es
bjerg 1972.
Denne første rapport fm »Ornithologiske un
dersøgelser i Sydvestjylland<< rummer en gen
nemgang af fuglelivet på 165 lokaliteter i årene
1960-71. De første 20 sider behandler dels den
tekniske side af materialeindsamlingen, dels en
beskrivelse af de undersøgte lokaliteters topo
grafi med særligt henblik på forhold af betyd
ning for fuglefaunaen. Derigennem kommer
forfatteren også ind på, hvordan denne fauna
vil kunne udvikle sig i fremtiden. Disse tyve si
der er efter anmelderens mening et værdifuldt
indlæg i diskussionen om naturforvaltning, og
der lægges ikke skjul på, " at mange biotoper kun
kan bevares ved aktiv indgriben fra menneskets
side. Særdeles mange ornitl1ologisk spændende
biotoper er jo i virkeligheden tidsbegrænsede
afsnit af en succession, der naturligt vil fortsæt
te sit forløb og dermed fremkalde ændrede vil
kår, der igen følges af en faunaforandring.
Resten af bogen er en beskrivelse af de 165
fuglelokaliteter delt op i fire områder : Den syd
vestjyske naturpark; Fanø; Naturparkområdet
Hovborg-Vorbasse; Det øv1·ige Sydvestjylland.
De enkelte lokaliteter behandles efter mønstret
i L. Ferdinand: Større danske fuglelokaliteter.
Først omtales arealets størrelse, og området be
sluives. Derefter følger lister over ynglefugle,
ikke-ynglefugle, litteratur og oplysere. Bogen
slutter med en liste over generel litteratur og
tidsskrifter, hvor jeg må konstatere, at man ikke
kender »Flora og Fauna<< i Sydvestjylland. Til
allersidst et indeks over behandlede lokaliteter.
Bogen må helt igennem betegnes som et gedi
gent arbejde, og så må jeg ikke glemme at
nævne Jens Gregersens pragtfulde tegninger,
der smukt illustrerer de vestjyske landskaber og
fuglene, der holder til i denne del af vort land.
Som bilag er der et oversigtskort over fugle
lokaliteterne i størrelsen l :100.000. Ifølge ind
holdsfortegnelsen skulle der også være 12 foto
sider, men de findes ikke i anmeldereksem
plaret.
E. N.
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Manuskriptets udformning m. v. :
Manuskriptet bør helst være maskinskrevet med dobbelt linieafstand og bred mar·
gin i venstre side. Kun den ene side af papiret anvendes. Latinske slægts- og arts
navne understreges. Som illustrationer kan anvendes gode fotografier (sorte, blanke
aftryk) og tegninger udført med tusch på hvidt tegnepapir. Både fotografier og
tegninger bedes leveret i større format end det, hvori de ønskes reproduceret
(gerne dobbelt størrelse). Illustrationerne til en artikel nummereres fortløbende, og
billedteksterne samles på et (eller flere) ark med vedføjede figurnumre. Citater
angives i teksten ved forfatternavn, udgivelsesår og side (eks . : Knudsen 1955, s. 25).
Den anvendte litteratur samles i en liste, hvor de citerede forfattere nævnes i alfa
betisk orden efter følgende mønster:
Knudsen, S., 1955: Afvigende sommerfugleformer 4. - Flora og Fauna 61.
Forfatteren får tilsendt en første korrektur, der rettes og returneres til redaktionen
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forfattere til større artikler få 50 særtryk gratis.
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