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Fra redaktionen: 
Da ingen af illustrationerne i dette 
hæfte fandtes egnet til forsiden, 
hentede jeg i arkivet billedet af 
de græssende får på Vindblæs he
de. Det er fotograferet for mere 
end 30 år siden for at vise et be
varingsværdigt dansk naturmiljø. 
Vindblæs hede er for længst fre
det, men vi har stadigvæk værdi
fuld natur, der er i farezonen, når 
politikere og tekniske planlægge
re skal have deres fremtidsvisio
ner virkeliggjort. Et aktuelt ek
sempel er det store lufthavnspro
jekt på Saltholm. Her har vi en 
enestående og uberørt lokalitet 
der bl. a. er medtaget i den intei·
nationale naturfrednings liste over 
fuglerige områder, der for enhver 
p1·is må fredes. Andre indvendin
ger af biologisk, samfundsmæssig 
og teknisk art kan rettes mod 
Saltholmplanen. Nærmere oplys
ninger kan fås hos Saltholmgrup
pen, NOAH, Kompagnistræde 37, 
1208. Københaun K. Denne grup
pe har udarbejdet en protestskri
velse mod placeringen af en stor
lufthavn på Saltholm, og den har 
startet en underskriftsindsamling 
som underlag for protesten. Flora 
og Fauna's redaktion kan fuldt ud 
støtte gruppen i dens bestræbel
ser, og det samme gælder sand
synligvis flertallet af bladets læse
re. Skal Saltholm udnyttes mere 
end tilfældet er i dag bør det væ
re til studiebrug og til meget be
grænsede rekreative formål. E. N. 

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

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



Trækfugleundersøgelser på Hjelm 1970-72 

Af Kjeld Hansen 
(Gl. Kongevej 49, 1610 København V) 

Meddelelse nr. l fra Hjelm Fuglestation 

INDLEDNING 
I årene 1970-72 er der blevet foretaget ornitho
logiske undersøgelser på øen Hjelm ud for 
Djursland, og det indsamlede materiale har nu 
nået et sådant omfang, at jeg har fundet det 
rimeligt at give en introducerende beskrivelse 
af øen og fugletrækket over den. 

Professor, dr. phil. H. M. Thamdrup, Zoolo
gisk Institut, Århus, har ydet den økonomiske 
støtte, som har muliggjort undersøgelserne. 
Øens ejere har gennem direktør Erik Carl Niel
sen, Randers, velvilligt stillet øen til rådighed 
og har altid været meget imødekommende over 
for mine ønsker. Mag. scient. Jørgen Rabøl, Kø
benhavn, har udlånt udstyr og har givet mange 
gode råd i forbindelse med tilrettelæggelsen af 
undersøgelseme. Endelig har Fyrvæsenet stillet 
lokaler til rådighed i fyrbygningerne, og fiske
skipper Leif Olsen, Ebeltoft, har besørget trans
porten til og fra øen på bedste måde. 

Uden ovennævnte personers og institutioners 
store hjælpsomhed havde det ikke være muligt 
at gennemføre undersøgelserne, og jeg vil gerne 
her udtrykke min bedste tak. 

DEN ORNITHOLOGISKE VIRKSOMHED 
PÅ HJELM 
Bortset fra spredte notater om fyrfaldne fugle 
indsendt til Zoologisk Museum, København, 
foreligger der ingen tidligere oplysninger om 
fugletrækket over Hjelm før 1970. I perioden 
1970-72 er der blevet observeret i følgende 
længere perioder : 

l) 5.8.-3.9.70 ved Kjeld Hansen, Karsten Laur
sen, Finn D. Petersen og Hans Ulrik Skotte 
Møller. 

2) 15.10.-25.10.70 ved K. Hansen, Gunnar F. 
Jensen, Jens K. Rasmussen og Erik Sønder. 

3) 10.4.-14.5.71 ved K. Hansen, K. Laursen, 
Thorkild Michaelsen og Leif Schack-Niel
sen. 

Flora og Fauna 79: 53-65. A.rhus 1973. 

4) 10.8.-7.9.71 ved K. Hansen, F. D. Petersen 
og E. Sønder. 

5) 24.3.-16.6.72 ved Lasse Braae, K. Hansen, 
Morten Jensen og Svend Rønnest. 

Alle ovennævnte observatører har udført et 
meget stort arbejde og bedes alle modtage min 
bedste tak. 

BESKRIVELSE AF ØEN HJELM 
Hjelm (56°08'N, l0°48'E) ligger 6 km 
ude i Kattegat ud for sydspidsen af 
Djursland (fig. l A). Afstanden til Sjæl
land (Sjællands Odde) er 30 km, og mod 
syd er der 20 km til Samsø som nærme
ste land. Over Kattegat er der 110 km til 
Sverige. Øens totalareal er ca. 70 ha, der 
er opdelt i 6 forskellige terræntyper (fig. 
l B) : 

l) Mat-int forland (strandvolds-flad
strand) ca. 35 ha omgiver hele øen på 
nær et mindre stykke på vestsiden, hvor 
der er klintkyst. De magre strandvold
sletter er især udviklet mod syd og øst. 
Vegetationen er halofil, fortrinsvis urter 
med bl. a. blodrød storkenæb (Gm·ani
wn sangu-ineum) og aks-ærenpris (V em

nica spicata). En begyndende tilgroning 
med hunde-rose (Rosa sp.), hyld (Sam
bucus nigm) og tjørn (Cmtaegu� oxya
cantha og C. nwnogyna) fra skrænterne 
er under udvikling, især på den sydvest
lige del af øen. 

2) Skfænteme ca. 10 ha danner hele 
vejen rundt om det 45 m høje plateau 
overgangen til den flade strandeng. 
Hældningen varierer mellem 45° og 90° 
(dog kun den vestvendte klint). Skræn
terne er 25-100 m brede og danner et 
næsten uigennemtrængeligt bælte af især 
tjørn, slåen (Pmnus spinosa), rose og 
hyld, samt enkelte ældre løvtræer. To 
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Fig. l A. Kortet viser øen Hjelms beliggenhed. 

Fig. l B. Kort 
·
over Hjelm med de vigtigste vegetationstyper indtegnet. Fangststederne (net) er 

angivet som en cirkel med en prik. 

steder på den østvendte skrænt findes 
der udløb fra dræn, og omkring disse 
vokser bl. a. tagrør (Phmgn1-ites commu
nis) og tørvemos (Sphagnum sp.). Urte
vegetationen omfatter bl. a. blodrød stor
kenæb, kørvel (Anthriscus silvestris) og 
hulkravet kodriver (Primula Ve?'is). 

3) Bmknwrke1· ca. 15 ha under tilgro
ning oppe på plateauet. Efter ophør med 
landbrugsmæssig udnyttelse i midten af 
60-erne er der sket en betydelig indvan
dring af urter, såsom regnfang (Tanace
tU1n vulgare), tidsel, (Cirsium vulgare og 
C. m'vense), kørvel, græsser (især alm. 
hundegræs (Dactylis glD'Inemta)) og i 
randzonerne af tjørn, rose og hyld; især 
kørvel dominerer i maj-juli. Markerne er 
opdelt af levende hegn, og to smålunde 
ligger på dem. 

4) Gmnskov ca. 4 ha bestående af 
8-12 m høje (40-50 år) sitka (Picea sit-
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chensis) og hvidgraner. (P. glauca) dæk
ker plateauets nordlige del. Skovbun
den bar, bortset fra spredt bevoksning 
af hyld i udkanten og ved lysninger. 

5) Birkeskov ca. 2 ha bestående af 
10-12 m høje birketræer (Betula pendu
la og B. pubescens) med kraftig nælde
(Urtica dioeca) og bjørneklo- (Hemcle
um sphondylium) bevoksning. I bunden 
tørv em os. 

6) Lunde, haver og levende hegn ca. 
4 ha bestående af forskellige løvb·æer, 
frugttræer og frugtbuske, gran og birk. 
Lundene er beliggende på markerne, 
mens haverne er koncentrerede omkring 
fyrbygningerne og en gammel gård oppe 
på plateauet. 

Detaljerede floralister findes hos Lan
ge (Lange 1919, s. l) og Hansen (Han
sen 1966, s. 315). 

På øen findes udover Fyrvæsenets byg-



Fig. 2. Hjelm set fra sydvestpynten. Forrest i billedet ses strandvoldssystemer. Til venstre klinten 
og bag denne nåleskoven. I midten Hjelm Fyr hvor fuglestationen har til huse. Foto: K. Hansen. 

ninger blot to nedlagte gårde. Der fin
des ingen naturligt dannede vandhuller, 
men blot kunstigt anlagte opsamlinger 
ved de to tidligere nævnte drænudløb. 

METODE 
Observationer over det synlige dagtræk 
er ikke blevet gjort systematisk; der fo
religger derfor kun spredte notater om 
dette, og det skal ikke behandles her. 
Hovedindsatsen har så afgjort ligget på 
ringmærkningsarbejde med spejlnet, som 
er blevet drevet efter de af Rabøl (Rabøl 
1969 s. 182) skitserede principper. Bort
set fra efterår 1970, hvor der anvendtes 
44 net, er der blevet anvendt 32-37 net 
anbragt på de samme steder hvert år og 
nummererede. Nettene er blevet anbragt 
udfra ønsket om at fange så mange fugle 
som muligt, og udfra ønsket om at få en 
ensartet dækning af den bevoksede del 
af øen. Den daglige fangstperiode har 
været yderst konstant - fra solopgang og 
12-15 timer frem. Ved fangst af en fugl 
er følgende data blevet noteret ned: da
to, klokkeslet, ringnummer, art, køn, al
der, netnummer og for de fleste arter 
vægt og vingelængde. Alle genfangster 
af egne fugle er blevet behandlet på 
samme måde og er senere blevet henført 
under førstefangsten i notesbogen. Vind
styrke (i Beaufortskalaen) og vindret
ning, skydække (0/8-8/8), sigtbarhed (i 
km) og nedbør er blevet noteret ved sol-

opgang og flere gange senere på dagen; 
temperaturen på øen er blevet målt i 1/2 
meters højde over jorden i vegetation 
med en termograf. 

Vegetationen omkring de enkelte 
fangststeder (net) er blevet nøje under
søgt og med hensyntagen til den større 
botaniske sammenhæng er alle fangst
steder blevet opdelt i 4 veldefinerede 
habitater (Hansen 1971, s. 36). 

RESULTATER 
I løbet af de 3 år er der blevet ringmær
ket 13.500 fugle; heraf 1500 måger og 
resten fortrinsvis mindre spurvefugle. Ta
bellerne l og 2 viser fangsttallene for de 
2 forår (1971-72) og de 2 efterår (1970-
71) fordelt på 5-dages perioder for en 
række udvalgte arter. Hvor det har væ
ret muligt, er der blevet skelnet mellem 
kønnene. Tabellerne viser tydeligt den 
avifaunistiske sammensætning på øen i 
træktiderne og arternes træktider de en
kelte år. Sammenlign dog fangstperio
dernes længde for den korrekte vurde
ring af de forskellige perioders fangsttaL 

Man bemærker især de tidlige gen
nemtræk af sangdrossel, rødhals, gran
sanger, fuglekonge og bogfinke i den 
milde april måned 1972 i forhold til 
1971. 

Forskellen kønnene imellem i h·æktid 
fremgår også tydeligt af tabellerne. Ge
nerelt gælder det for alle arter, at han-
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Cll Tabel 1 
0:. 

Fangsttal i forårene 1971 
(øverste linje) og 1972 (ne- .,; ..,; ..,; ..,; ..,; � ..,; u5 u5 u5 u5 u5 u5 cO cO cO 

...... u5 o u5 o \O o u5 o u5 o u5 ...... u5 o u5 
derste linje). Der er skelnet .,; C') ...... ...... � � '1 ...... ...... � � C') ...... ...... 

l 
o; 

mellem hanner og hunner, .:: � l l l l l l l l l l l o <S> Q) cO to= ...... cO ...... CO ...... cO ...... cO ...... cO ...... cO ...... cO ...... 
hvor det har været muligt. �"' <>l <>l ...... ...... <>l <>l ...... ...... <>l <>l ...... E-< 

Vendehals 5 3 l 9 

(Jynx torquilla) 4 3 2 4 l 14 

Landsvale 2 2 

(Hirundo rustica) l 2 9 5 21 30 6 5 79 

Gærdesmutte 22 7 6 2 6 3 46 

(Troglodytes troglodytes) 4 13 3 9 45 20 23 7 25 24 3 3 l 180 

Sangdrossel 2 4 30 12 3 27 12 4 94 

(Turdus philomelos) 2 4 44 58 41 9 8 5 41 12 4 6 l l 2 238 

Vindrossel 6 9 2 2 l 20 

(Turdus iliacus) l 3 IO 9 2 25 

o l l 2 

Ringdrossel � 
(Turdus torquatus) o 2 l l l l � l 

6 

o l 18 8 l 2 3 l 56 
Solsort � l 6 4 l 5 2 4 
(Turdus merula) o 5 12 8 15 12 3 7 l 9 l 2 l l l 2 l � 8 34 26 31 IO 12 5 3 IO 5 3 4 l l l 

234 

o 2 l Stenpikker � 2 

(Oenanthe oenanthe) o 4 3 l 16 � l 2 4 2 

o l 3 2 l IO 
Bynkefugl � l l 2 

(Saxicola rubetra) o 6 4 19 IO l l 61 � 4 2 9 6 

o 2 31 36 21 l Rødstjert � 2 24 26 
142 

(Phoenicurus phoenicurus) o l 26 42 12 85 19 3 4 

� l 11 9 51 43 7 7 2 2 l 324 



Husrødstjert l J 
(Phoenicurus ochruros) 3 l l l 6 
Nattergal o 
(Luscinia luscinia) l l 2 
Blåhals o 
(Luscinia svecica) l l 2 
Rødhals 21 125 309 87 24 172 75 2 815 
(Erithacus rubecula) 22 12 100 515 874 141 120 13 191 80 15 lO 2 l l 2097 
Rørsanger l l 2 
(Acrocephalus scirpaceus) l l 9 6 17 18 9 61 
Kærsanger o 
(Acrocephalus palustris) 12 26 9 47 
Gulbug l l 
(Hippolais icterina) 2 23 12 11 18 8 74 

8 2 2 4 10 
35 Munk � 2 4 11 

(Sylvia atricapilla) 8 l l 9 3 l 14 8 5 lO 3 l 
105 � 3 5 l 3 6 5 16 6 4 

Havesanger l l 
(Sylvia borin) 4 19 20 29 25 4 101 
Tomsanger 18 24 42 
(Sylvia communis) 8 5 22 48 43 43 28 9 206 
Gærdesanger l 11 77 21 110 
(Sylvia curruca) l l 78 21 3 19 21 8 17 6 2 177 
Løvsanger l 3 5 81 198 83 372 
(Phylloscopus trochilus) 3 3 166 345 111 347 182 23 30 6 2 1218 
Gransanger l 14 3 7 12 3 40 
(Phylloscopus collybita) l 7 50 4 6 l 19 8 3 2 l 102 
Skovsanger 2 2 
(Phylloscopus sibilatrix) 7 7 

8 84 8 l l 
178 Fuglekonge � 57 17 9 l 

(Regulus regulus) 8 13 7 18 20 10. 3 2 l l 
277 � 8 l 14 48 82 13 24 6 3 2 l 

Rødtoppet Fuglekonge l l 2 
Clt (Regulus ignicapillus) 2 2 4 "'l 



Clt Tabel1 (fortsat) Oo 
Fangsttal i forårene 1971 
(øverste linje) og 1972 (ne- <-:i � � � � � � lr.i u:i u:i lr.i u:i u:i <O <O <O 

...... u:i o lr.i o u:i o u:i o u:i o u:i ...... u:i o u:i 
derste linje). Der er skelnet c-:i � ...... ...... C'l C'l er' ...... ...... '1 C'l "" ...... ...... 

l 
-:§ mellem hanner og hunner, § x l l l l l l l l l l l l l <O t- ...... <O ...... <O ...... <O ...... <O ...... <O ...... <O ...... <O ...... o 

hvor det har været muligt. �� C'l C'l ...... ...... C'l C'l ...... ...... C'l C'l ...... E-< 

Grå Fluesnapper l l 
(Muscicapa striata) 29 15 5 l l 51 

o l 8 19 3 
60 

Broget Fluesnapper � l 3 19 6 
(Muscicapa hypoleuca) o 25 31 8 38 4 l 

206 � lO 7 54 20 4 4 
Lille Fluesnapper 2 2 
(Muscicapa parva) l l 2 
Jemspurv 3 15 36 7 7 16 6 2 92 
(Prunella modularis) 12 37 40 55 93 30 22 4 17 8 3 l l 323 
Engpiber 43 51 4 98 
(Anthus pratensis) 9 7 l 20 l 38 
Skovpiber l 4 23 16 44 
( Anthus trivialis) 57 12 7 38 17 7 4 l l 144 
Stor Tomskade o 
(Lanius excubitor) l 2 l 4 

o l 
l 

Rødrygget Tomskade � 
(Lanius collurio) o 2 2 l 4 l 

22 � 2 l l 7 l 
Grønirisk l l 
(Chloris chloris) l l 4 l l 8 

o 3 
Dompap � 3 2 4 

12 

(Pyrrhula pyrrhula) o l l 
l � l l l 5 3 

13 

o 16 22 2 2 2 2 l l Bogfinke � 14 20 13 l 4 l 
100 

(Fringilla coelebs) o 29 8 22 2 4 3 2 2 l l l l 

� lO l 33 18 59 5 2 l 5 l 4 l 2 l l l 
221 



<>l 

<>l 

nerne trækker 1-2 uger før hunnerne. 
Forsinkes trækket af dårligt vejr i be
gyndelsen af trækperioden vil man dog 
ofte få et samtidigt gennemtræk af de 2 
køn. Dette synes at have været tilfældet 
med munk og broget fluesnapper i 1971 
- tallene er dog små. 

Forår 
Den altdominerende art om foråret er 
rødhals, som blev fanget i et antal af 815 
fugle i 1971 og 2100 fugle i 1972. I 1972 
har der vel været 10.000-15.000 fugle 
af denne art på øen. Løvsanger er den 
næsthyppigste art med 370 fugle i 1971 
og 1200 i 1972. Denne art har i 1972 op
trådt i et antal af 5000-10.000 fugle på 
øen. 

Gærdesmutte, sangdrossel, solsort, byn
kefugl, rødstjert, rørsanger, gulbug, torn
sanger, gransanger, fuglekonge, grå flue
snapper og broget fluesnapper fanges i 
pæne antal. Ringdrossel, nattergal, blå
hals, gærdesanger, skovsanger, jernspurv, 
rødrygget tornskade, bogfinke, kvæker
finke og rørspurv fanges i relativt ringe 
antal, når man sammenligner med fangst
tal fra fuglestationerne på Hesselø (Ra
bøl 1967, s. 113, Rabøl 1969, s. 182, Pe
tersen & Skotte Møller 1972, s. 154) og 
Christiansø (Møller Sørensen 1972). 

Arter med en jævn udbredelse i Fen
noskandia og med et overvejende S-SW l 
N-NØ træk fanges i antal af samme stør
relse som eller større end på Hesselø. 
Det gælder alle de førstnævnte arter. 
For de sidstnævnte arter gælder det, at 
de har enten en østlig eller nordøstlig 
yngleudbredelse, S-SØ/N-NW træk, eller 
er dagtrækkende arter (finker, jern
spurv) (Fi:irteckning over Sveriges fåglar 
1970). For de 2 første kategorier forhol
der det sig sandsynligvis således, at disse 
arter simpelthen optræder i ringere antal 
i det vestlige Danmark end i det østlige, 
og derfor ikke fanges i så stort et antal på 
Hjelm. For den tredie kategori er forkla
ringen, at dagtrækkende arter ikke går 
ned på øen, undtagen i tilfælde af usigt
bart vejr eller nedbør, men fortsætter 
trækket over øen i nordvestlig retning, 
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Tabel 2 en o o 
Fangsttal for efterårene oci oci oci oci oci i en ...... ...... 
1970 (øverste linje) og 1971 

o >r.i o >r.i o cD o >r.i ...... ...... c;� c;� '1 � � c;; 
(nederste linje) . 

l l 00 l o cD ,.....; <:0 ...... <:0 ,.....; >r.i <:0 ...... 
I øvrigt som tabel l. ...... ...... <N <N "' ...... C'-l E-< 

Vendehals l 4 l 6 

(J ynx torquilla) l l 2 

Gærdesmutte 
6 lO 16 

(Troglodytes troglodytes) 
Sangdrossel 

7 2 9 
(Turdtls philomelos) 
Vindrossel 

15 5 20 
(Turdus iliacus) 
Stenpikker l 2 5 2 lO 

(Oenanthe oenanthe) 2 3 4 9 

Bynkefugl l 2 6 9 

(Saxicola rubetra) 4 l 2 7 

Rødstjert l l 43 46 6 97 

(Phoenicurus phoenicurus) 5 16 14 14 7 56 

Husrødstjert l l 

(Phoenicurus ochruros) l l 

Nattergal l l 2 

(Lt1scinia luscinia) 2 2 

Rødhals l 30 9 40 

(Erithacus rubecula) 4 4 

Rørsanger 4 l 2 7 

(Acrocephalus scirpaceus) 3 l 4 
Kærsanger l l 

(Acrocephalus palustris) o 
Gulbug lO 3 2 l 16 

(Hippolais icterina) l 5 2 l 9 

Munk 4 l l 3 l 2 3 2 17 

(Sylvia atricapilla) 7 l l l 3 4 17 

Høgesanger l l 2 2 l 7 

(Sylvia nisoria) l l 
Havesanger l 7 6 19 17 6 56 

(Sylvia borin) 4 15 11 4 8 l 43 

Tomsanger 72 29 15 14 6 l 137 
(Sylvia commttnis) 64 30 5 3 3 l 106 
Gærdesanger 5 6 8 7 8 2 36 
(Sylvia curruca) 9 6 4 2 3 5 29 
Løvsanger 9 19 8 59 91 12 198 
(Phylloscopus trochilus) 17 40 40 14 23 2 136 
Gransanger l l 2 
(Phylloscopus collybita) l l 
Skovsanger 2 l l l l 6 
(Phylloscopus sibilatrix) l 4 l 6 
Fuglekonge 84 32 116 
(Regulus regulus) l l l 3 
Grå Fluesnapper 7 3 2 13 6 2 33 
(Mtiscicapa striata) 3 8 5 11 3 30 
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Tabel 2 (fortsat) 
aci aci aci Fangsttal for efterårene 

1970 (øverste linje) og 1971 
o u:i o ...... ...... "i� (nederste linje). 

l l 
<D ,....; <:o 

I øvrigt som tabel l. ...... ...... 

Broget Fluesnapper 2 7 4 

(Muscica:pa hypoleuca) 7 13 
Jemspurv 6 3 
·(Prunella modularis) 
Skovpiber l 4 
( Anthus trivialis) 3 
Rødrygget Tornskade 
(Lanius collmio) l 
Hortulan 
(Emberiza horttdana) 

til fastlandet (set utallige gange for bl. a. 
skovpiber, jernspurv, bog- og kvækerfin
ke). Grunden til den store fangst af skov
piber i 1972 var anvendelsen af en spe
ciel fangstteknik; denne dagtrækker »sky
der« også i stort antal over øen. 

Det ekstremt store antal kærsangere 
fra foråret 1972 skyldes formodentlig en 
invasionsagtig optræden ,som betød en 
forøgelse af ynglebestanden (konstateret 
bl. a. ved Brabrand Sø, Århus). Da Dan
mark og det sydlige Skåne faktisk udgør 
nordgrænsen for denne art, vil en udvi
delse af yngleomradet ved forlænget 
træk især kunne registreres her, og det 
er sikkert det, der er sket i 1972. 

-ettm·år · 

Efterårstrækket er helt klart af meget 
mindre dimensioner end forårstrækket 
og derfor mindre interessant, men også 
dette domineres af løvsanger og formo
dentlig også af rødhals. De store torn
sangerantal skyldes det store antal juve
nile fugle fra øens ynglepopulation, der 
i 1972 talte 29-31 par. Landsvale (Hi
rundo rustica) blev i 1970 fanget i et an
tal af knap 500 fugle (ikke medtaget i 
tabellen); det daglige rasttal i hele au
gust var 150-200 fugle. I 1971 blev der 
med samme indsats og i samme periode 
blot fanget knap 200; denne nedgang 

2 

7 

l 
2 

aci aci o; o; o o ...... ...... 
u:i o 'T <D o u:i 
"i� � "i� "i� Ol � l o ...... <:o ...... u:i <:o ...... 
<>l <>l C') ...... C'1 E-< 

16 21 2 52 
28 6 17 2 73 
2 2 37 lO 62 

3 3 
2 4 11 
l 5 l 17 
5 6 
2 l 6 

3 3 
o 

modsvarer den nedgang i antal ynglepar, 
der blev noteret flere steder i landet. 

Det store antal høgesangere i 1970 fal
der sammen med en talrig forekomst i 
Norge samme efterår (medd. af J. Rabøl); 
på Fair Isle blev der noteret over 50 fug
le samme efterår (Fair Isle Bird Report 
1970, s. 39), hvilleet skulle være mere end 
normalt (Williamson 1965, s. 284). Okto
berfuglen (16/10) er en af de seneste fo
rekomster i Danmark Denne arts opb·æ
den på Hjelm i 1970 må beb·agtes som 
et tydeligt eksempel på omvendt træk i 
forårets normaltrækretning (Nisbet 1962, 
s. 74). 

Sjældnere fugle 
Af sjældnere eller mere sparsomt fore
kommende fuglearter er der naturligt 
nok blevet set en del. Arter som sort 
glente (Milvus m-igrans), aftenfalk (Fal
co vespertinus), vagtel (Cotumix cotur
nix), hvidvinget måge (Larus glatteo
ides ), turteldue (Streptopelia turtttr), 
grønlandsk stenpikker (Oenanthe o. lett
chorrhoa), lille fluesnapper (Muscicapa 
pm·va ), rødstrubet piber ( Anthus cemi
nus), og karmindompap (Carpodacus 
erythrinus) er set {m eller flere gange i 
årenes løb. De nærmere data er eller vil 
blive publiceret (Hansen 1971, s. 36, 
Hansen 1972, s. 124, Braae et al. 1973, 
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s. 18) i Dansk Ornithologisk Forenings ''9'[!!!''":l!.:9 'c!....' ---------------. 
tidsskrifter og skal derfor ikke omtales <oo 

nærmere her. 

GENERELLE BEMÆRKNINGER 
OM ÅRSAGERNE TIL 
TRÆKFUGLEKONCENTRATIONER 
PÅ HJELM 
På grundlag af observationerne i 1970-72 
er det muligt at fremhæve en række fak
torer, som har særlig betydning for kon
centrationen af nattrækkende småfugle 
på Hjelm især om foråret. Flere af disse 
faktorer vil sandsynligvis også have ge
nerel værdi. De er: 
l. Tidspunktet på året. 
2. S1gtbarheden ved øen i timerne om-

kfihg solopgang. 
3. Vindstyrken. 
4. Vindretningen. 
5. Temperaturen. 

Tidspunktet på året er bestemmende 
for, om der finder træk sted, og derfor 
om der befinder sig fugle i øens bag
land, som formodentlig er et område be
liggende syd og sydøst for øen. 

Finder der træk sted, er sigtbarheden 
omkring øen af overordentlig stor betyd
ning. Fig. 3 viser den nøje sammenhæng 
mellem store koncentrationer af nattræk
kende småfugle på øen og ringe sigtbar
hed. Abcissen viser sigtbarheden målt i 
kilometer fra Hjelm til faste landken-

dagsfangst 
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Fig. 3. Forholdet mellem antal fangne fugle 
(ordinat) og sigtbarheden (abscisse). Hver cirkel 
viser en dagsfangst 
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Fig. 4. Forholdet mellem vindstyrke (abscisse) 
og antal fangne fugle. Hver cirkel viser en dag. 

dingsmærker. Ordinaten viser dagsfang
sten. Der er kun anvendt dage, hvor 
vindstyrken har været under 5 ved sol
opgang. Dette forhold er stik modsat de 
forhold, som gælder på Hesselø, hvor 
ringe sigtbarhed eller tåge har en nega
tiv indflydelse på tiltrækket (Petersen & 
Skotte Møller 1972, s. 154). 

Grunden til sigtbarhedens store ind
flydelse må utvivlsomt søges i øens be
liggenhed nær fastlandet (6 km til Djurs
land). I nætter med klart vejr og stor 
sigtbarhed fortsætter fuglene trækket til 
fastlandet, mens øen under dårlige sigt
barbedsforhold i højere grad virker som 
»nærmeste land«, og derfor er mere til
trækkende på fuglene. Fuglene starter 
oftest trækket i klart vejr med god sigt
barhed, men mødes så undervejs af dår
ligere vejr med ringe sigt. De vil så af
bryde trækket og søge mod nærmeste 
land. Her vil den 45 meter høje ø med 
et lysende fyrtårn på toppen kunne ses 
langt omkring og virke tiltrækkende på 
fuglene i et stort område vel især øst og 
syd for øen (forår). 

Ved hjælp af genfangster af egne fug
le kan man entydigt vise, at der foregår 
en tydelig »udvandring« af fugle fra ha
ven omkring fyret i løbet af de første 
morgentimer (undersøgt for rødhals). 
Denne »udvandring« er signifikant stør
re end den modsat rettede bevægelse. 
Heraf kan man formodentlig konklude-



T 
236:6 

1365:7 
1 Yiodstjl!e 

Fig. 5. Antallet af fugle fanget i foråret 1972 
ved forskellige vindretninger afsat som vektorer 
i de respektive kvadranter. Vektorerne er pro
portionale med antallet af fugle divideret med 
antal dage med vindretning indenfor den på
gældende kvadrant. 

re, at fuglene søger mod lyset og går ned 
omkring fyrtårnet. 

Vindens styrke er en generelt begræn
sende faktor for tiltræk af småfugle til 
alle øer. Jo højere vindstyrke, jo ringere 
tiltræk Dette forhold er vist at gælde 
for Hesselø (Petersen & Skotte Møller 
1972, s. 154). Stiger vindstyrken over en 
vis styrke (ca. 5 Beauf.) kan mindre fug
le simpelthen ikke trække mod øen. En 
anden virkning, som især gør sig gæl
dende på Hjelm, er vindstyrkens indfly
delse på nettenes fangstevne. På grund 
af øens højde er de fleste af nettene sær
ligt vindfølsomme, og ved vindstyrker 
over 4-5 Beauf. svækkes deres fangstev
ne betydeligt. Fig. 4 viser denne sam
menhæng mellem vindstyrken og dags
fangsten. 

Vindretningen har også en vis betyd
ning. På fig. 5 er antallet af fugle i for
år 1972 (26.3.-1.6.) fanget ved forskel
lige vindretninger afsat som vektorer i 
de respektive kvadranter. Vektorerne er 

proportionale med antallet af fugle divi
deret med antal dage med vindretning 
inden for den pågældende kvadrant. Det 
største tiltræk finder sted ved vindstille, 
som ofte falder sammen med ringe sigt
barhed omkring øen (fig. 3). Derefter er 
vinde omkring øst de mest gunstige, 
mens vinde omkring nord og vest er 
ugunstige. Dette hænger nok sammen 
med, at disse vindretninger normalt føl
ges af store vindstyrker. 

Endelig har temperaturen stor betyd
ning som h·ækudløser; store temperatur
fald stopper ofte trækket fuldstændigt, 
mens temperaturstigninger kan virke 
kraftigt trækudløsende (fig. 6). 

De omtalte forhold virker normalt 
sammenhængende, og den her givne 
fremstilling som isolerede fænomener 
kan synes noget kunstig. Den rigtigste 
måde at beskrive disse og beslægtede 
fænomeners betydning på ville nok være 
en mangesidet regressionsanalyse, hvor 
alle faktorers indflydelse kunne belyses 
under et. Da jeg ikke har haft mulighed 
for at foretage en sådan, har jeg måttet 
nøjes med den givne fremstilling, som 
belyser nogle af de vigtigste betingelser 
for et stort tiltræk af nattrækkende små
fugle til Hjelm og generelt til mange 
kystnære småøer. 

"· 

Fig. 6. Viser den daglige fangst i perioden 10.4.-
14.5.71. Abscissen giver datoen og ordinaten 
antal fangne fugle. Indlagt i figuren er den 
største og mindste døgntemperatur målt på 
Hjelm med termograf. 
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Fig. 7. Viser spredningen af løvsanger (Phyllo
scopus t-rochilus). Abscissen viser antallet af ti
mer forløbet mellem fangsten og første aflæs
ning (genfangst). - Ordinaten viser afstanden 
(meter) mellem mærkningssted og aflæsnings
sted. X (den fuldt optrukne linje) viser den gen
nemsnitlige afstand mellem fangststedeme, og 
den stiplede linje viser den gennemsnitlige af
stand mellem mærkningssted og aflæsningssted. 

IGANGVÆRENDE OG FREMTIDIGE 
UNDERSØGELSER 
Fig. 7 og 8 er medtaget som eksempler 
på nogle foreløbige resultater af fangst/ 
genfangstmetoden, samtidigt med at de 
belyser en del af det kompleks af økolo
giske og etologiske problemer, som de 
fremtidige undersøgelser vil blive kon
centrerede om. Figurerne viser to arters 
(løvsanger og rødhals) tidsmæssige spred
ning i løbet af dagen på øen. Kort for
talt repræsenterer de valgte eksempler 
to modsatte typer. Løvsanger spreder sig 
hurtigt til den størst mulige afstand fra 
mærkningsstedet, mens rødhals i højere 
grad holder sig til et mindre område i 
længere tid og ikke »farter« så meget 
omkring. Dette fortæller noget om de to 
arters fourageringshastighed og deres 
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affinitet til bestemte habitattyper, hvil
ket giver et fingerpeg om, hvilke bytte
dyr de to arter foretrækker og om disse 
byttedyrs relative tæthed i habitaterne. 

Ud over fortsatte undersøgelser base
ret på fangst/genfangst er der fra 1973 
blevet startet en undersøgelse af Phyllo
scopus- og Sylvia-arternes fødevalg, ba
seret på maveindholdsundersøgelser på 
levende fugle. Denne undersøgelses re
sultater vil blive forsøgt kædet sammen 
med oplysninger om daglige vægtæn
clringer, de forskellige arters vertikale 
fordeling i habitaterne, habitatpræfe
rence, byttedyrenes relative antal til for
skellige tidspunkter, fuglenes rastperio
der og meget mere. Alle disse oplysnin
ger vil blive forsøgt samlet sammen til 
et helhedsbillede af forholdene for ra
stende, nattrækkende småfugle. 
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Fig. 8. Viser spredningen af rødhals (Erithacus 
ntbecula.). I øvrigt som fig. 7. 

SUMMARY 
In the years 1970-72 large-scale hirdbanding 
has been carried out on the isle of Hjelm (56° 
08' N, 10° 48' E). A description of the island is 



given, including informations of the vegetation. 
During the 3 years app. 13.000 passerines 

have been banded. In the tabels l & 2 the 
amount of hirds ringed of some species is listed. 
The most dominant species are Robin and Wil
low-warbler. 

The influence of visibility (fig. 3), wind force 
(fig. 4), direction of wind (fig. 5) and tempe
rature (fig. 6) on the amount of resting hirds on 
the island are demonstrated. 

Some future investigations are mentioned. 
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Med hæfte 24 er dette fremragende værk be
gyndt på Målerne, der bliver dets 5. og sidste 
bind. Den bestemte artikel i værkets titel må 
småsommerfugle-interesserede se lidt stort på. I 
en introduktion fra forlaget understreges vær
kets betydning for forskere, skadedyrsbekæm
pere og liebhavere af »vor smukkeste dyregrup
pe<<. Mange >>forskere<< vil finde stof i dr. For
sters fortrinlige tekst; hvad de ønsker at finde, 
vil være diverse, men en amerikansk anmelder 
nævnte i sin tid med rette, at mange derovre er 
interesserede i de verdensomspændende slægt
skabsforhold mellem disse insekter. >>Skadedyrs
bekæmperne<< kender naturligvis deres - heldig
vis ikke overdrevent mange - arter, men må øn
ske at gå til bunds i dem i et solidt værk. 

Så er der >>liebhaverne<<, og det er os samlere, 
for enhver bog de taknemmeligste og mest kræ
vende brugere. Forlaget siger nu rent ud, at 
værkets hovedvægt ligger på farvetavlerne, 
glimrende udført efter prof. ''Vohlfahrts smukke 
akvareller. Hvor det drejer sig om små hinan
den lignende dyr, er vingerne endda yderligere 
tegnet i stort f01·mat. Man bestemmer altså en 
måler ved at finde den på tavlerne. Derefter 
går man til teksten, og hvis det så drejer sig om 
særlig >>vanskelige<< arter, får man der besked 
om definitive skelnemærker, ofte oplyst ved ge
nitaltegninger. Vel, det er præcis som ethvert 
fornuftigt menneske vil gøre - uvidende om, at 
det er blevet betragtet som at sænke niveauet. 

Nået så vidt synes man, det er lidt uretfær
digt mod dr. Forster at kalde tavlerne værkets 
hovedvægt - teksten er en tvilling-hovedvægt 
og giver god besked. Dog med en slagside: det 
kniber med variabiliteten. Trods mængden af 
gode tegninger trænger de her og der til støtte 
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i teksten, men får den ikke altid. Et eksempel 
er Sten·ha m-u.ricata; der er et henrivende farve
billede af typen, men ikke et ord om, at arten 
varierer. Hvad vil en samler gøre, som finder et 
eksemplar, der er helt rødt eller rødt med fire 
gule midtpletterP Han må vende sig fra For
ster og Wohlfahrt uden ro i sjælen. - Om aber
rationsnavne stod der for nylig en afhandling i 
det amerikanske tidsskrift Jottm. Lep. Soc.: >>de 
tjener ikke noget fornuftigt formål<<, Når vi ta
ler eller skriver om f. eks. de nævnte muricata
former, er det ufornuftigt at sige ab. totambra 
Lamb. >>Den med gule frynser og gule midt
pletter på alle vinger, men ellers helt røde 
form« er ganske anderledes fornuftig! Amerika
nerne vil også afskaffe generationsnavne; heri er 
Forster dog ikke enig; han opgiver omhyggeligt 
navnene på sommerformerne hos Cosymbia -
bl. a. med den tilføjelse, at Iinearia f. strabona
ria Z. ikke forekommer i Danmark - det gør 
den, omend ikke ofte. 

Lad os glæde os over, at vi har de mange 
aberrationer, og at de nok vil blive ved med at 
komme. Aberrationsnavnene kan ikke ties ihjel, 
og vi lever i et frit land og kan bruge dem eller 
lade være, som det passer os. 

Det står ikke klart, om denne strid om kejse
rens skæg på bunden er en modsætning mellem 
>>forskerne<< og >>liebhaverne«. På et punkt er 
sidstnævnte absolut hjælpeløse: de har ikke 
bred kundskab nok til at tale med om systema
tikken. De må nøjes med engang imellem at 
undre sig. I dette hæfte over, at Cosymbia er 
sat ind imellem Sten·ha og Scopttla (begge til
hørende fortidens AcidaUa). Sig ikke, at det kan 
begrundes, for det kan enhver dumhed. 

Forster og Wohlfahrt er ikke til at komme 
udenom og ikke til at undvære, en herlig aflø
ser af vor ungdoms >>Spuler<<. 

Skat Haftmeyer 
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Observationer af pindsvin vinteren 1972/73 

Af Helge Walhovd 
(Zoologisk Institut, Århus Universitet) 

\Vith an English Summary 

Det hører med til skolebogslærdommen, 
at pindsvinet Erinaceus e. eu1'0paeus L., 
sover vintersøvn eller ligger i dvale som 
man ofte udtrykker det. Hvad denne 
dvale rent faktisk indebærer er dog for
modentlig uklart for mange, og nogle 
drager måske sammenligning med h·æer 
i vintertilstand og opfatter vintersøvn 
som en vedvarende hvileperiode fra ef
terår til forår. 

Denne opfattelse af pattedyrs vinter
søvn, som tidligere var meget udbredt 
og endnu ikke er helt udryddet selv fra 
videnskabelig litteratur og fra lærebø
ger, er imidlertid ikke i overensstemmel
se med virkeligheden, og navnlig ikke 
for pindsvinet. Ifølge nyere videnskabe
lige undersøgelser i henholdsvis Finland 
og England (Kristoffersson & Soivo 1964, 
Morris 1973) afbryder pindsvinet nemlig 
sin dvale flere gange i løbet af vinteren. 
Paradoksalt nok har man for danske 
pindsvins vedkommende meget længe 
vidst, at de kan være aktive om vinteren. 
Således skriver Melchior (1834, s. 65): 
» . . .  , dog er det ikke usandsynligt at det 
også i milde Vinternætter undertiden 
forlader Hulen for at søge Føde, . . . .  « 
og Tauber (1878-92, s. 21) anfører noget 
tilsvarende: »Er Boligen lun som i Lade 
og Hæs, og findes der tilstrækkelig Føde 
af Muus, gaar Pindsvinet først senere i 
Dvale, og stundom slet ikke, hvis Vinte
ren er mild.« 

Det er ganske typisk som netop cite
ret, at man meget ofte sammenkæder 
visse dyrs aktivitet om vinteren med 
mildt vejr. For pindsvinets vedkommen
de foreligger der endvidere observatio
ner, der tyder på at særlig streng frost 
vækker dyrene (Hvass 1969, s. 18). Det 
er da også givet at pindsvinets opvåg
ning fra vintersøvnen i nogen grad hæn
ger sammen med omgivelsestemperatu-
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ren. Det er dog utvivlsomt ligeså sildært 
at mere uoverskuelige og vanskeligere 
målbare faktorer er med til at afgøre om 
pindsvinet forlader sin vinterbolig gan
ske frivilligt eller forbliver i ro. 

For om muligt at komme på nærmere 
hold af disse problemer påbegyndte for-

Tabel 1 
Observationer af levende og trafikdræbte pind
svin i perioden l. november 1972 til 7. maj 
1973, samt oplysninger om temperaturen i sam
me periode. 
Observations of live and roadkilled Danish 
hedgehogs between November 1st 1972 and 
May 7th 1973, together with information on air 
temperature in the same period. 

Antal 
observa-

tioner 
(Nwnber Temperatur0) 
of obser- (DC) 
vations) 

Levende 
dyr (Live) 
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Måned !'l ..t:) ..c o >:: Ql 
(Month) � 2.  o .___ E-< r:t:  ::E ::E ::> P=l  
November 4 3 8 11.5 -4.0 9 

December 2 4 4 9.5 -4.5 11 

Januar 2 2 5 6.0 -6.0 23 

Februar 7 3 6 8.5 -5.0 18 

Marts 7 3 2 12.0 -1.7 10 

April 8 3 11 13.0 -2.0 11 

Maj o 2 4 20.7 1.5 o 

November-Maj 30 20 40 20.7 -6.0 82 

*) Målt (Lambrecht-termometre no: 1052 A & 
B) i Elev, 11 km nord for Aarhus by. 
Measured (Lambrecht thermometers no. 1052 
A & B) at Elev, 11 km north of Aarhus city. 
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fatteren i efteråret 1972 undersøgelser 
over de hjemlige pindsvins vintervaner. 
Oplysninger om pindsvinets adfærd i 
vintermånederne er hidtil indsamlet på 
to måder: For det første blev to dyr 
holdt udendørs i fangenskab fra efterår 
til forår på forfatterens bopæl i Elev ved 
Trige Skov, 11 km nord for Århus by. 
Disse pindsvin er ved hjælp af et særligt 
apparatur blevet fulgt daglig gennem 
hele perioden, og temperaturen i umid
delbar nærhed af dyrenes sovested blev 
registreret kontinuerligt. For det andet 
er søgt indhentet så mange oplysninger 
som muligt om pindsvin, der blev set 
fremme eller fundet h·afikdræbt i løbet 
af vinteren 1972-73. I den anledning 
blev en række personer sidste efterår 
skriftligt opfordret til at kikke efter 
pindsvin i løbet af vinteren: alle stude
rende og mine kolleger ved Zoologisk 
institUt, Århus Universitet, samt ansatte 
ved Naturhistorisk Museum, Århus, og 
Vildtbiologisk Station, Kalø, Rønde 
(ialt ca. 270 personer). Noget forsinket 
blev lytterne til radioprogrammet »Vi 
efterlyser« den 7. april og den 5. maj 
d.å. anmodet om at indsende mulige ob
servationer af pindsvin fra sidste vinter. 

Nævnte bestræbelser har medført at 
mere end 90 observationer af pindsvin 
fordelt over perioden november-maj er 
rapporteret, idet der i nogle tilfælde er 
tale om flere observationer uden at det 
nøjagtige tal er opgivet (Tabel l). Som 
rimeligt kan være er de fleste observa
tioner gjort på Århus-egnen (Fig. l), 
hvilleet kun fortæller at observationsin
tensiteten har været højest i og omkring 
Århus, men intet siger om pindsvinets 
vinteraktivitet her sammenlignet med 
andre dele af landet. 

Temperaturen ved iagttagelser af le
vende pindsvin har observatøren i 10 til
fælde opgivet som værende mellem l og 
10 °C; ved en observation (Knudsø pr. 
Ry i Jylland) skal temperaturen have 
været + l °C, og endelig blev et pind
svin observeret nær Kastrup en dag i de
cember, da det frøs flere grader. Ved de 
øvrige iagttagelser af levende dyr er 

Fcarduldrøbt dyr 
koodkilled 1pecimen 

t 1 OBSERVATION 
Levende dyr 
Live •P•cimen 

e l OBSERYATim� 
o > 1  

Fig. l .  Obsetvationer af pindsvin vinteren 
1972/73. 
Obsematians af Danish hedgehags dtwing the 
winter af 1972/73. 

temperaturen på observationsstedet ikke 
kendt. Vi må dog regne med i en mild 
vinter som i 1972-73 (Tabel l) at også 
ved de fleste af disse observationer var 
temperaturen over O °C, og at uhyre få 
- om overhovedet noget pindsvin blev 
vækket på grund af stærk frost. 

Observationer på de ovenfor omtalte 
dagligt kontrollerede dyr (emne for en 
anden publikation) viste bl. a. at pind
svin som overvintrer under omtrent sam
me forhold kan opføre sig meget forskel
ligt. Således påbegyndte de undersøgte 
dyr ikke deres vintersøvn samtidig i før
ste uge af november måned, og deres 
adfærd i vinterhalvåret var meget uens. 
Endvidere viste registreringerne ganske 
klart, at selv i en efter danske forhold 
mild vinter, sover pindsvinet til trods for 
mange opvågninger vedvarende gennem 
de fleste døgn. 

I foråret blev de observerede dyr (2 
hanner) først dagligt aktive henholdsvis 
den 16. og 19. maj. Et af disse pindsvin 
sov i denne måned fremdeles ganske 
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fast: således i sammenhæng den 4.-10. 
og den 14.-18., medens det var vågent 
daglig den 11.-13. Temperaturen lige 
udenfor reden lå i de to søvnperioder i 
maj mellem følgende ydergrænser: 17,0-
2,3 °C og 20,7-2,0 °C medens den var 
noget tilsvarende, 12,5-2,7 °C indenfor 
de tre nævnte døgn, da dette pindsvin 
var aktivt. Det kan derfor se ud til at det 
skal være temmelig varmt om foråret 
førend pindsvinene herhjemme bliver 
dagligt aktive, og at dette sker på et re
lativt sent tidspunkt. N år man i såvel 
ældre som nyere fremstillinger alligevel 
finder anført at dyrene kan vågne alle
rede i marts-april (Tauber 1878-92, s. 
21, Degerbøl 1949, s. 27, Lyneborg 1970; 
s. 102) drejer det sig sandsynligvis om 
observationer af dyr som for en kortere 
periode har forladt vinterboligen, men 
er blevet regnet som værende endelig 
opvågnet af vintersøvnen. 

Lad dette være foreløbige hypoteser 
om disse forhold på et tidligt stadium 
af undersøgelserne, som skal fortsætte 
også i den kommende vinter. Vor viden 
om pindsvinets vintervaner er nemlig 
stadig meget mangelfulde. Det er mit 
håb at denne lille artikel kan inspirere 
i hvert fald nogle af læserne til at følge 
med i hvad de hjemlige pindsvin fm·eta
ger sig i den vinter vi nu står foran. De 
observationer som måtte blive gjort, er 
forfatteren meget interesseret i, og tilla
der sig i den anledning at anmode om at 
følgende bliver noteret om pindsvin, der 
iagttages i den kommende vinter - fra 
1 .11.73 til 15.5.74: 
1-2) Tid og sted for observation. 

3) Antal observerede dyr. 
4) Om dyret var dødt eller levende. 
5) Lufttemperatur (nøjagtig eller om

trentlig). 
Det er også af stor interesse nøjere at 

få undersøgt færdselsdræbte og eventu
elt andre dyr, som måtte findes døde i 
løbet af den kolde årstid. Forfatteren til-
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lader sig derfor høfligst at bede om at 
disse pindsvin om muligt bliver indsam
let og videresendt indpakket i papir, ikke 
i plastile Der betales et vederlag (kr. 
15,-) og porto for hvert indsendt dyr. 
Materiale samt oplysninger om iagtta
gelser af pindsvin fra ovenfor nævnte 
periode kan indsendes (indtelefoneres) 
til mig på adressen: 

SUMMARY 

Zoologisk Institut 
Laboratorium A 
Aarhus Universitet 
Universitetsparken 
8000 Århus C 
TI. 06 - 12 97 77 

Obsema.tlans af hedgelwgs (Erinaceus e. eura
paeus L.) du.ring the winter af 1972/73. 

Danish hedgehags were occasionally found 
active in every month of the winter. Obser
vations were made of at Jeast 50 live and of 40 
roadkilled animaJs from most parts of the coun
try (Tab. l, Fig. l). 

Continuous registrations on two males kept 
outdoors under captive conditions revealed 
these animaJs to interrupt their winter sJeep 
severaJ times but in a different pattern. On 
most days the hedgehogs remained in their 
hibemacuJa despite the season was fairly mild. 

The captive animaJs both started to hibernate 
within the first week of November. From May 
16th and May 19th respectiveJy they were 
again found to be daily active. 
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Fund af storsommerfugle fra Danmark i 1972 

Meddelelser fra de lepidopterologiake foreninger i Danmark 

Af Svend Kaaber 
(Digtervænget 2, Århus C) 

Den følgende artsliste er den tolvte, der bringes 
i Flora og Fauna. I modsætning til sine forgæn
gere har den kun {m redaktør, idet den hid
tidige medredaktør, Ib Norgaard, har ønsket at 
trække sig tilbage som følge af øget arbejds
pres på andre områder. Det er naturligt på 
dette sted at sige Ib Norgaard hjertelig tak for 
elleve års godt og harmonisk samarbejde - og 
tillige at gøre opmærksom på den helhjertede 
indsats, som han i disse år har øvet som for
mand for Lepidopterologisk Forening for at 
fremme et nært samarbejde mellem de danske 
lepidopterologiske foreninger; en indsats hvis 
resultater også kan spores i den hidtidige vækst 
i denne årslistes omfang. 

For at bevare kontinuiteten er den følgende 
liste blevet redigeret som sine forgængere, idet 
der henvises til retningslinierne i Flora og Fau
na 68: 182, 1962, og 76: 114-116, 1970. Det 
intensive indsamlingsarbejde for tiden, som i 
stigende udstrækning foretages med anvendelse 
af fælder, der gør det muligt for en samler at 
indsamle sommerfugle på flere lokaliteter sam
tidig, vil dog fremover medføre visse redak
tionelle ændringer for at udnytte den stigende 

mængde oplysninger så hensigtsmæssigt som 
muligt. Foreløbig er det hensigten at begrænse 
det hidtidige udvalg af arter til de migrerende 
og fluktuerende arter og kun at omtale sta
tionært forekommende arter, når der er tale om 
første- eller andengangsfund fra de ti danske 
områder (fig. 2), som for tiden udgør denne 
listes geografiske fundament. I den følgende 
liste vil denne redaktionelle linie blive markeret 
ved at omtale samtlige arter, der fremover vil 

blive fulgt, uanset om der foreligger danske 
fund fra indeværende år eller ej. Oplysninger 
om fund af lokale og sjældne arter, eller arter 
med usædvanlige forekomsttider vil nok blive 
medtaget i denne liste, men ikke for fremtiden 
under normale omstændigheder. Disse oplysnin
ger bringes allerede i vid udstrækning i de in-
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terne fundlister, som de fire danske foreninger 
udsender til deres medlemmer. Denne årsliste 
vil derfor fremover fungere som et supplement 
til disse lister for at dække det naturlige behov 
for en samlet orientering om det løbende fauni
stiske arbejde med de danske storsommerfugle. 
Det er naturligt her at takke redaktørerne i de 
enkelte foreninger for deres hjælp med at til
vejebringe oplysninger til den følgende liste, og 
at takke de henved 60 rapportører til Århus En
tomologklubs systematiske registrering af de 
migrerende og fluktuerende arter for deres ind
beretninger, som danner grundlaget for dia
grammet i fig. l. Som før nævnt vil dette regi
streringsarbejde være det bærende element i de 
fremtidige årslister, hvorfor det er vigtigt, at 
det støttes af så mange medarbejdere som 
muligt. 

Vejrmæssigt var 1972 præget af en relativt 
mild vinter, hvor snesmeltningen allerede var 
afsluttet først i marts. Forårsmånederne var dog 
kølige, og pilene blomstrede først midt i april. 
Maj var præget af solrigt, men køligt vejr, og 
varmen kom først omkring den 20. Det varme 
vejr sluttede omkring den 7.6. og afløstes af 
køligt og ustadigt vejr. En ny varmeperiode 
indledtes i slutningen af juni, og højsommeren 
var derefter præget af solrige dage med tørt 
vejr, der uden nævneværelige afbrydelser ved
varede til først i november. Eftersommeren i 
august, september og ind i oktober var præget 
af meget kølige nætter, og nattefrosten kom 
tidligt, i J ø :  Århus allerede i slutningen af sep
tember. 

Den lange tørre sommerperiode bevirkede, at 
adskillige arter fik udviklet kraftige sensommer
kuld. Dette gjaldt især den tilflyvende art Co
lias hyale L., som i 1972 nåede at frembringe 
to generationer i de østlige dele af landet. Også 
andre varme- og tørkeelskende arter havde kraf
tig optræden gennem eftersommeren, således 
Geleria galii Schiff. og Chloridea. dipsacea. L.  
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Fig. l. Den relative hyppighed af nogle migrerende sommerfuglearter gennem sommerhalvåret 
1972 i Danmark. Signaturen angiver det største antal observerede eller indsamlede eksemplarer i 
døgnet på et eller flere danske findesteder. 

The relat·ioe freqttency of some migrat-ing species of lepidoptera during the smnmer of 1972 in 
Denma.rk. The signature indicates the greatest number of specimens obseroed or collected in 24 
hours in one or more Danish localities. 

En række usædvanlige anden-generationsfore
komster blev registreret i løbet af eftersomme
ren, således Drymonia. trimacula. Schiff. fra M :  
Ulvshale 2 stk. 4.-6.8. (P. Forum Petersen), 
Ochrostigma. melagona. Bkh. fra Dj : Kalø heste
have 7 stk. 10.9.-16.10 (E. Schmidt Nielsen), 
Cosmotriche pota.toria. L. : fra F: Bøtø l o 
medio oktober (J. Allentoft), Ha.brosyne derasa 
L. fra B :  Dueodde l stk. 26.9. (E. Hauritz), 
Monima stabil-is Hb. fra Fyn : Hoffmansgave l 
stk. primo november (O. Buhl), Dipterygia sca

briuscula L. fra B :  Dueodde l stk. 20.9. (L. 
Tralle) og E-upithecia la.riciata Frr. fra Dj : Kalø 
hestehave l o 15.10. (E. Schmidt Nielsen). 

Forekomsten af migrerende arter i 1972 var 
præget af en kraftig indflyvning af enkelte ar
ter, men i øvrigt sparsom forekomst af de fleste 
regelmæssige tilflyvere. Blandt de sydlige til
flyvere domineredes billedet af de to Vanessa
arter atalanta. L. og cm·dui L., samt af Pl-usia 
ga-mma L. Blandt de nordlige tilflyvere domine
rede Plttsia. ·interrogation-is L. undtagelsesvis 
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over arten Ettmis occulta. L. Kvalitativt set var 
1972 dog tilfredsstillende, idet en lang række 
sjældne tilflyvere blev registreret, eksempelvis 
Colias crocea Fourcroy, Dpigena polygona F., 
Actebia fennica Tausch., Hyphilare albipuncta 
F., Sidemia zollikoferi Frr., Laphygma exigua 
Hb., Ca.radrina eineraseens Tngstr., Chloridea 
peltigera Schiff., Minucia lunaris Schiff., Litho
stege grisea.ta Schiff. og Narraga fasciolaria Hfn. 

Blandt de fluktuerende arter viste en art som 
Nymphalis polychloros L. tegn til øget hyppig
hed, og sørgekåben (Nymphalis antiopa L.) 
glædede med et regulært hyppighedsår i de 
østlige dele af landet. Derimod var tilbage
gangstendenserne for arter som Ca.tocala fra.xini 
L. og flere Xylina-arter tydelige i sammenlig
ning med de foregående år, selv om det ugun
stige vejr til natfangst i efteråret 1972 utvivl
somt havde sin store andel heri. Derimod synes 
en art som E-ttproctis chrysorrhoea L. for tiden 
at være bofast på Møn, og arten Cucullia frau
datrix Ev. konsoliderede sig på øerne. En anilen 



Cttcullia-art, arte·misiae Hfn., synes ligeledes at 
være inde i en klar opgangsperiode, som bør 
følges nøje de kommende år sammen med de 
andre arter, der i den følgende liste er marke
ret med signaturen (C). 

Siden udarbejdelsen af den foregående liste 
er der blevet omtalt 6 arter som nye for den 
danske artsliste. Det drejer sig om Palimpsestis 
ocularis L., Rhyacia (Ammogrotis) lttcemea F., 
Epilecta linogrisea Schiff., Amphipyra Iivida F., 
Dysgonia algira L. og Dysstmma latefasciata 

Stgr. 
Anvendte forkortelser: S.P.F . :  Statens plante

patologiske forsøgs insektfælder, (C) : Art med 
fluktuerende forekomstområde, (D) : Migrerende 
art med eller uden dansk population. 

Rhopalocera 
Papilia machaon L. 
Arten blev kun meldt fra forekomstområdet 
det vestlige Jylland. 

Pontia daplidice L. (D) 
Arten blev ikke meldt fra Danmark i 1972. 

l» 
,. 
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Fig. 2. Den anvendte regionale inddeling af 
Danmark i listen. 
The subdivision of Denmark in the list. 

Colias palaeno L. (D) 
Trods sin indflyvning i 1971 blev arten ikke 
meldt fra Danmark i 1972. Se iøvrigt tillægget. 

Colias hyale L. (C, D) 
Arten havde et hyppighedsår i de østlige lands
dele. Forsommerindflyvningen blev registreret 
ved S j :  Dronningmølle l � 19.6. (M. Egede). 
Fra sidst i juli og gennem august optrådte som
merkuldet talrigt på syd- og østkysten af Born
holm, ligesom det også blev fundet en lang 
række steder på Lolland, Falster, Sjælland og 
Fyn - Øst for Storebælt flere steder i små flok
ke, på Fyn kun enkeltvis. Fra Jylland blev den 
kun meldt fra Jø:  Rye l stk. 8.8. og Virklund 
l stk. set 18.8. (O. Fogh Nielsen). Efterårskul
det blev meldt fra S j :  Viskinge l stk. set 8.10. 
(J. Calov) og Stensby l stk. S.U. (M. Andersen). 

Colias crocea Fourcr�y (D) 
Flere fund i den østlige del af landet. B :  Sluse
gård l stk. set 31.7. (E. Hauritz) og Pedersker 
l stk. 7.8. (C. Møller). Sj : Asserbo l stk. 1 .9. 
(P. Svendsen). 

Leptidea sinapis L (C) 
Arten blev også i 1972 fundet uden for Born
holm. Jnø: Hammer bakker l stk. 10.6. (M. 
Østergaard) og Sj : Asserbo l stk. ll .6. (R. Bang 
Sørensen). 

Limenitis camilla L. (C) 
Fyn: Kirkebyskoven l stk. 2.7. og Snarup 
l stk. set (K. Hansen). Første melding om fund 
fra den fynske øgruppe siden 1951. 

Nymphalis antiopa L. (C) 
Sørgekåben optrådte i 1972 hyppigt på Born
holm og i Jnø på Læsø. På Sjælland blev den 
fundet spredt over hele den østlige del, med 
særlig mange fund i Nordøstsjælland. På Fal
ster meldtes der kun om 7 fund. I de vestlige 
dele af landet blev den meldt fra Fyn: Gærup 
skov l stk. 16.9. (B. Jørgensen), fra Jø : Marse
lisborg skov v. Arhus l stk. 20.4. (F. Naabye), 
Virklund ved Silkeborg flere stk. (H. S. Peder
sen) og Høstemark l stk. 3.5. (J. K. Overgaard), 
samt fra Jv: Klosterhede l stk. ll .5. (A. Raun
holt) og Oksby pl. l stk. 20.8. (F. Værgmann).  

Nymphalis polychloros L. (C) 
Arten blev i 1972 fundet enkeltvis adskillige 
steder på Bornholm, Lolland og Falster samt et 
par steder på Sjælland (Viemose og Egebæks
vang), i alt i 16 eksemplarer. 

Vanessa atalanta L. (D) 
Arten havde en ret kraftig indflyvning i juni, 
som især blev bemærket på Bornholm og i det 
sydlige og vestlige Jylland. Først i august blev 
en ny indflyvning registreret ved Jv: Oksby, 
hvor tålrige affløjne eksemplarer blev set mel
lem 1.-25.8. (F. Værgmann). Det indfødte dan
ske kuld optrådte fra midt i august og i sep-
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temher og var særlig hyppigt på Bornholm og i 
det sydvestlige Jylland. Se også fig. l. 

Vanessa cardui L. (D) 
Den første tidselfugl blev set på Bornholm den 
16.6 (L. Tralle), øjensynligt en forløber for det 
kraftige træk, der sidst i juni passerede over 
Falster (E. Øgaard Nielsen), og som i løbet af 
juli blev meldt fra det meste af landet. En ny 
sværm blev iagttaget ved Jv: Skallingen 6.8. 
(G. Dam Jeppesen), og fra midten af august op
trådte arten flere steder i stort antal, særlig på 
det vestlige Sjælland ved Asnæs (J. Trepax) og 
på Reersø (O. Seberg). Disse forekomster be
stod sandsynligvis af både tilflyvende og ny
klækkede eksemplarer, da larver fra den første 
indflyvning, indsamlet i Jnø på Læsø, først 
klækkede efter midten af august (S. Kaaber). 
Igennem eftersommeren optrådte arten over . 
hele landet. Jævnfør også fig. l .  

Polygonia c-album L. (C) 
Arten blev i 1972 kuri meldt fra sit konstante 
forekomstområde i det østlige og sydlige Dan
mark. 

Arachnia Ieoana L. (C) 
Arten blev også i 1972 fundet vest for Store
bælt, i Nebbeskov på Langeland, gen. pmrsa 
L. talrig (S. Kaaber). Øst for Storebælt blev den 
meldt fra Lolland, Falster og det sydlige Sjæl
land, nordligst ved Vaseskov l stk. 5.6 (J. Ca
lov) og Store bøgeskov ved Gyrstinge, talrige 
larver 16.9. (P. Brodersen). 

Sphinges etc. 
Acherontia atmpos L. (D) 
Kun meldt fra Jv: Lemvig l dødt stk. fundet 
7.12 (J. Jensen & K. Krogshede). 

He·rse conoolvuli L. (D) 
Kun meldt fra D j :  Anholt l stk. 21.9. (E. Boi
sen leg. E. Schmidt Nielsen det.). 

Macroglossa stellatamm L. (D) 
Kun meldt fra Jv : Blåvand l stk. primo august 
(R. Jakobsen). 

Cerura bicttspis Bkh. 
Nyt findested på Fyn, Svanninge 2 stk. 4.6. (P. 
Falck & P. Skou). 

Notodonta phoebe Sieb. 
M: Ulvshale l stk. 9.8. (P. Forum Petersen). 
Første fund fra Møn. 

Ochrost·igma melagona Bkh. 
Dj : Kalø hestehave, hyppig i juni-juli, 7 stk. 
10.9.-16.10. (E. Schmidt Nielsen). Sydligste fin
dested på Djursland. 

Leucodonta bicoloria L. (C) 
Fyn: Snarup l stk. 22.7. (P. Iversen). 
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Palimpsestis ocularis L. 
L :  Vindeholme l stk. 5.6. (P. Bjørn). Første 
danske fund, se P. Bjørn i Lepidoptera N. S. Il, 
pg. 133-134, 1973. 

Dtepana bina-ria Hfn. (C) 
Arten blev i 1972 meldt fra flere steder på 
Bornholm (Listed, Svenskehavn og Rønne plan
tage), fra Lolland og M: Ulvshale 2 stk. 4.8. 
(P. Forum Petersen), men ikke fra området vest 
for Storebælt. Se i øvrigt tillæget. 

Laelia coenosa Hb. (C) . 
Arten blev i 1972 fundet første gang vest for 
Storebælt, ved Fyn: Stige l o 8.8. (O. Buhl). 
I øvrigt blev den fundet på Falster ved Sille
strup l S? 10.8. (N. Madsen) - det første danske 
hun-fund af arten, samt ved Manebæk l o 
13.8. (P. Bjørn) og Eskildstrup l o 13.8. (B. 
Høier Clausen) . 

Eu.proctis chrysorrlwea L. (C) 
Arten blev kun meldt fra den sydøstlige del af 
landet. B :  Snogebæk 5 stk. 4.-11.7. (M. Fibiger), 
Bonelyngen 3 stk. 11 .7. (M. Stoltze). Møn: 
Ulvshale 14 stk. i den første halvdel af august 
(S. Levring, P. Forum Petersen). S j :  Fakse l 
stk. 1.8. (A. Rasmussen). 

Orgyia. ericae Gern 
B :  Balka strand, larven talrig 10.7. (B. Martin
sen). 

Roeselia albula. Schiff. (C) 
Keldsnor på Langeland l stk. 9.7. (J. K. Over
gaard). Første fund fra den fynske øgruppe. 

Nttda.ria. mundana L. 
Genfundet i Jø: Beder (F. Naabye). 

Geonistis quadra L. (C) 
Arten blev i 1972 kun meldt fra B :  Dueodde 
l stk. 2.8. (J. Calov). 

Lithasia griseo/a Hb. (C) 
Genfundet i Jnø på Læsø : Bangsbo l stk. 24.7. 
(E. Frandsen). 

Lithasia lutarel/a Hb. (D) 
Ligesom i 1969 blev der fundet flere strejfende 
eksemplarer, således på Fyn: Langesø l stk. 
13.7. (P. Iversen), Dinestrup strand l stk. 23.7. 
og Nebbeskov på Langeland l stk. 25.7. (O. 
Buhl). 

Sphecia crabroni.fonnis Lewin 
D j :  Kalø vig kl. ex l., desuden flyvehuller i 
flere pilemoser ved Femmøller og Ebeltoft (S. 
Kaaber) . Første fund fra området. 

Heterogenea a.sella Schiff. 
Dj : Kalø hestehave l stk. 5.7. (E. Schmidt Niel
sen). Første fund fra området. 



Phmgma.taeeia eastaneae Hb. 
Fyn: Gudme l stk. 22.7. (K. Krogshede & J.  
Jensen). Første fund fra området. Tidligere kun 
fundet øst for Storebælt. 

Noctuidae 
Arsilanehe albavenasa Goeze (C) 
Arten blev i 1972 fundet i Jnø på Læsø : Øster
by l stk. 15.8. (J. K. Overgaard). Første fund 
fra området. I det syddanske forekomstområde 
blev den fundet både vest for Storebælt på Fyn 
(Astrup ved Fåborg og Nordenhuse ved Ny
borg) og i hovedforekomstområdet øst for Sto
rebælt, både i det vestlige Sjælland ved Reersø 
l stk. 8.8. (S. Levring) samt i det østlige Sjæl
land, på Møn og Bornholm, alle steder i enkelt
fund. 

Aeranyeta alni L. 
F:  Bøtø l stk. 22.6. (R. Holm). Første fund fra 
Falster. Dj : Anholt l stk. 10.6. (E. Boisen leg. 
E. Schmidt Nielsen det.). Første fund fra om
rådet. 

Aeranyeta au.rieama F. (D?) 
Fyn: Svendborg l stk. 25.7. (S.P.F. leg. O. Buhl 
det.). Første fund fra den fynske øgruppe. 

Bryaphila divisa Esp. 
Arten blev i 1972 genfundet i Jnø, ved Bunken 
plantage 4 stk. 25.-30.7. (M. Fibiger). 

Bryaphila perla F. 
Jv: Filsø l stk. 3.8. (R. Bang Sørensen). Første 
fund fra området. 

Agratis ypsilan Rott. (D) 
Arten var fåtallig i 1972. Det første fund var 
fra Fyn: Stige l stk. 22.5. (O. Buh!). Derefter 
blev arten først registreret en måned senere, B :  
Svenskehavn l stk. 26.6. (O. Buhl). E t  nyt træk 
passerede S j :  Reersø 2 stk. 29.7. (S. Levring) og 
senere også andre steder, både på Bornholm og 
Fyn. Sidst i august blev det indfødte kuld 
meldt fra en række steder på øerne og i Js og 
Jø og på Dj, nordligst Dj : Anholt (E. Schmidt 
Nielsen). Jævnfør også fig. l. 

Opigena palygana F. (C, D) 
Arten blev også fundet i 1972. B: Svenskehavn 
l stk. 2.8. (E. Hauritz), F: Eskildstrup l stk. 
18.8. (B. Høier Clausen), F: Marielyst strand 
l stk. 26.8. (P. Svendsen) og B :  Østersømarken 
l stk. 8.9. (O. Kragh). 

Rhyaeia mDida Scltiff. (C) 
Jv: Harboør l stk. 29.8. (P. L. Holst). Første 
fund fra området. I sit regelmæssige forekomst
område i Jnø, Dj, på det nordøstlige Fyn og i 
det østlige Danmark optrådte arten flere steder 
i antal. 

Rhyaeia simulans Hfn. (C) 
Arten blev i 1972 meldt fra mange steder på 
øerne (B, L, F, og det nordøstlige Fyn) og fra 
østkysten af Dj indtil Jnø : Sæby. Flere steder, 
bl. a. på Anholt, på Amager, ved S j :  Strøby og 
L: Kramnitse optrådte den i betydeligt antal. 

Rhyaeia lucemea F. 
S j: Hesselø l stk. 25.8. (R. Jakobsen). Første 
danske fund. 

Rhyaeia saucia Hb. (D) 
Kun enkelte fund i løbet af efteråret. B :  Øster
søruarken l stk. 12.9. (O. Kragh), B :  Dueodde 
l stk. 13.10. (R. Torp) og B :  Slusegård l stk. 
16.10. (J. E. Jelnes). Jævnfør fig. l .  

Aetebia fenniea Tausch. (D) 
Arten blev påny registreret i 1972. Fyn: Nor
denhuse ved Nyborg l stk. 31.7. (P. Falck) og 
Jø : Assendrup l stk. 14.8. (F. Schepler). Første 
fund fra området. 

Eurois oeeulta L. (D) 
Arten migrerede også i 1972, men var sparsom. 
Første fund Sj : Kalundborg l stk. 5.7. (J. Ca
lov). Fra midt i juli til hen i september blev der 
gjort en lang række enkeltfund, fortrinsvis på 
Dj : Anholt og i Jnø på Læsø, men også fra Jv, 
Fyn og Sj, mens arten ikke blev meldt fra 
Bornholm og de sydøstlige dele af landet. Jævn
før fig. l. 

Ammoconia eaecimaeula F. 
Nye findesteder. Jnø: Skoven på Læsø l stk. 
23.9. (S. Jakobsen leg. S. Kaaber det.) og F:  
Bøtø 3 stk. 4.-12.10. (B .  Høier Clausen). 

Epileeta linagrisea Schiff. 
B :  Snogebæk l � 14.8. (G. Jørgensen). Første 
danske fund, se G. Jørgensen i Ent. Medd. 40 : 
191-192, 1972, og K. Schnack i Lepidoptera N. 
S. II: pg. 101-103, 1973. 

Trieaehlea albieolan Hb. 
L: Kramnitse 3 stk. 10.6. (F. Vilhelmsen). Før
ste fund fra Lolland. 

Mamestra splendens Hb. (C) 
F: Mellemskoven l stk. 18.7. (P. Bjørn). 

Mamestm glauca Hb. 
I 1972 blev der gjort en række fund af arten 
uden for det egentlige forekomstområde, sand
synligvis efterkommere fra trækket i 1971. Så
ledes fra Sjælland ved Rørvig l stk. 6.5. (K. 
Bjerre), Frederiksdal l stk. 24.5. (S.P.F. leg, R. 
Bang Sørensen det.) og Jyderup lyng l stk. 
12.6. (P. S. Carlsen), samt D j :  Femmøller l stk. 
13.5. (O. Buhl) og på Anholt 6 stk. 27.5.-22.6. 
(E. Boisen leg., E. Schmidt Nielsen det.). 

Diantlweeia eompta Schiff. 
Arten synes at være i ·udbredelse mod nord 
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Jylland. Jø:  Høstemark l stk. 23.7. (M. Øster
gaard) og Jnø: Sæby 2 stk. 18.-24.7. (B. Johan
nesen). Første fund fra dette område. 

Aplecta adoena L. 
Jv : Klosterhede l stk. 19.7. (P. D. Holst). Første 
fund fra området. 

Hyphilare albipuncta F. (D) 
B: Østersømarken l stk. 10.9., l stk. 19.9. (O. 
Kragh). 

Hyphilare l-album L. (D) 
Arten blev ikke meldt fra Danmark i 1972. 

Cucullia argentea Hfn. 
Fyn : Nordenhuse ved Nyborg l stk. 19.7. (P. 
Falck). Første fynske fund siden 1896. 

Cucullia mtemisiae Hfn. (C) 
Arten synes påny at være i udbredelse. I 1972 
blev der gjort en række imago- og larvefund 
r>å Bornholm (Saltuna, Østersømarken), på Møn 
(Ulvshale), på Lolland-Falster (Fuglsang, Eskild
strup og Mellemskoven), samt et fund på Fyn: 
Akkerup l stk. 15.7. (A. Larsen). Første fund 
fra området. 

Cucullia fraudat1·ix Ev. (C) 
Arten blev i 1972 fundet på Bornholm, Falster, 
Sjælland: Amager 4 stk. 22.-25.7. (J. Jakobsen) 
og Vallensbæk, imagines og larver (M. Ander
sen & R. Bang Sørensen), på Langeland: Trane
kær l stk. (K. Saabye) og på Fyn: Dinestrup l 
stk. 2.8. (O. Buh!) og Åstrup v. Fåborg l stk. 
6.8. (B. Jørgensen). 

Cucullia lychnitis Rbh. 
S j :  Fakse 2 stk. 22.-26.7. (A. Rasmussen). Arten 
har ikke været fundet på Sjælland siden midten 
af 1940'erne. 

Cucullia scrophulariae Cap. 
Arten har det sidste tiår været meget sparsom 
på Bornholm, men blev i 1972 genfundet ved 
Saltuna l stk. 6.7. (E. Christophersen). 

Dasypolia templi Thbg. 
Møn: Borre 2 stk. 28.10. og Bollemp l stk. 4.11. 
(R. Torp). Første fund fra Møn. 

Chloantha solidaginis Hb. (D) 
Et træk af arten blev i 1972 registreret fra 
19.8.-3.9. over store dele af landet, således S j :  
Valby og Gentofte, B :  Borrelyngen, Fyn : Nor
denhuse, Hoffmansgave og Stige, Dj : Kalø he
stehave og på Anholt, i Jnø på Læsø, samt i Jv 
ved Klosterhede og Henne. De fleste steder op
trådte arten enkeltvis, ved Jv: Henne dog 5 stk. 
20.8. (T. H. Pedersen). 

Xylina socia Rott. (C) 
Arten blev i foråret 1972 fundet flere steder, 
ved S j :  Asserbo l stk. 1.4. (R. Bang Sørensen) 
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og Ørholm l stk. 14.5. (P. Bjørn), på Dj : Anholt 
2 stk. 27.5. (E. Boisen leg. E. Schmidt Nielsen 
det.), i Jø:  Høstemark l stk. 4.5. (H. E. Møller) 
og på Jnø : Læsø ved Østerby l stk. 6.5. (O. 
Høegh-Guldberg). I efteråret blev den derimod 
kun fundet enkeltvis på B :  Dueodde. 

Xylina semibrunnea Hw. (C) 
M: Liselund l stk. 11.10. (P. Bjørn) og B: Rø l 
stk. 20.10. (L. Trolle). 

Xylina furcifera Hb. (C) 
Arten blev i 1972 meldt fra S j :  Asserbo i antal 
1.4. (R. Bang Sørensen) og D j :  Anholt l stk. 
5.5. (E. Boisen leg. E. Schmidt Nielsen det.). I 
efteråret kun fra F :  Bøtø l stk. 12.10. (B. Høier 
Clausen) og fra B :  Dueodde (flere samlere). 

Xylina ingrica H. S. (C) 
Arten blev i 1972 kun meldt fra Jø: Høstemark 
l stk. 30.4. (H. E. Møller). Andet jyske fund. 

Dichania areola Esp. (C) 
Dj : Glatved strand l stk. 5.5. (P. L. Holst) og 
Femmøller l stk. 13.5. (P. Jørgensen). Første 
fund fra området. Desuden Jnø: Østerby på 
Læsø l stk. 6.5. (0. Høegh-Guldberg) . Første 
fund fra området og nordligste danske fund. 

Polia chi F. 
Jv: Klosterhede l stk. 30.8. (P. L. Holst), Andet 
fund fra området. 

Conistra erythrocephala F. (C) 
Dj : Anholt l stk. 19.10. (E. Boisen leg. E. 
Schmidt Nielsen det.). Første fund fra området. 
Fra de øvrige dele af landet blev arten kun 
meldt fra B :  Dueodde, enkeltvis i oktober (flere 
samlere). 

Conistra vau-punctatum Esp. (D?) 
Dj : Anholt l stk. 19.10. (E. Boisen leg. E. 
Schmidt Nielsen det.). Første fund fra området. 
Tidligere kun kendt fra det østlige Bornholm. 

Orthosia pistacina F. 
Jv: Lemvig l stk. 10.10. (J. Jensen & K. Krogs
hede). Første fund fra området. 

Xanthia ocellaris Bkh. (C) 
Nye findesteder. L :  Skovlænge l stk. 9.10. (F. 
Vilhelmsen). Sj : Tåstrup l stk. 20.9. (J. P. 
Baungård). 

Am.phipyra pyramidea L. (C) 
Nye fund langs artens danske nordgrænse. Dj : 
Anholt, regelmæssig i august (E. Boisen leg. E. 
Schmidt Nielsen det.). Jnø : Østerby på Læsø 
2 stk. 15.-25.8. (H. E. Møller, E. Schmidt Niel
sen). 

Amphipyra Iivida F. (D) 
B :  Saltuna l stk. 8.10. (E. Christophersen). Før-



ste sikre danske fund, se E. Christophersen 
Lepidoptera N. S. Il, pg. 135-136, 1973. 

Hadena seolopacina Esp. 
Jv: Klosterhede l stk. 20.8. (P. L. Holst). Første 
fund fra området. 

Oligia versieolor Bkh. 
Jv: Klosterhede l stk. 25.7. (P. L. Holst). Første 
sikre fund fra området. 

Sidemia zollikoferi Frr. (D) 
B :  Svenskehavn l stk. 26.9. (E. Ham·itz). 

Brotolamia met-iculosa Esp. (D) 
I 1972 blev der gjort flere tidlige imagofund, 
således Fyn: Nordenhuse v. Nyborg l stk. 12.4. 
(P. Falck), Jø: Marselisborg l stk. 15.4. (J. Chri
stensen) og Dj : Anholt l stk. 15.5. (E. Boisen 
leg. E. Schmidt Nielsen det.). Derefter blev 
arten meldt fra Jv : Lemvig 2 stk. 10.-11.6. (K. 
Krogshede) og Jø: Hou l stk. 28.6. (E. Frand
sen). I lighed med 1969 blev der derefter gjort 
en række fund i sidste halvdel af juli, især på 
Fyn og Dj : Anholt. Sidst i august og gennem 
efteråret blev arten meldt fra de fleste dele af 
landet, nordligst på Dj : Anholt og Jv: Lemvig, 
mest i enkeltfund, jævnfør også fig. l. 

Hyppa reetilinea Esp. (D) 
Spredt og enkeltvis optræden i 1972. Fyn: Stige 
l stk. 1.6., l stk. 7.7. (O. Buh!). S j :  Jyderup 
lyng l stk. 19.7. (P. S. Carlsen) og Fyn: Lyse
mose ved Kerteminde l stk. 26.7. (P. Skou). Fra 
Vaeeinium-området meldtes arten kun fra Jnø : 
Solsbæk ved Sæby l stk. 28.6. (H. E. Møller). 

. Hoplodrina ambigua Schiff. (C) 
Kun meldt fra B: Østersømarken l stk. 9.9. (O. 
Kragh). 

Caradrina selini Bdv. 
Jnø : Kandestederne l stk. 10.6. (H. E. Møller). 

Caradrina eineraseens Tngstr. (D) 
Arten blev påny fundet i 1972. Jnø: Bunken 
plantage l stk. 30.7. (M. Fibiger) og Læsø : Høj
sandet l stk. 19.8. og Østerby l stk. 26.8. (E. 
Schmidt Nielsen). 

Laphygma exigua Hh. (D) 
B :  Ralleklippen l stk. 26.9. (M. Andersen) og 
Saltuna l stk. 28.10. (E. Christophersen). 

Rydrilla palustris Hb. 
Nye lokaliteter. Jø: Borup hede 2 stk. 9.6. (L. 
Larsen & E. Schmidt Nielsen). Sj : Jyderup lyng 
14 stk. 11.-21.6. (P. S. Carlsen) og Audebo 5 
stk. 10.-18.6. (B. H. Thomsen). L: Kramnitse 3 
stk. 10.6. (F. Vilhelmsen). 

Ipimorpha retusa L. 
Jnv: Bjerget v. Vrå, Thy, l stk. 30.8. (B. Johan-

nesen). Fra området tidligere kun meldt fra 
Mors ca. 1910. 

Calymnia affinis L. (C) 
F: Mellemskoven l stk. 14.8. (M. Fibiger), Mar
rebæk l stk. 14.8. (P. Bjørn). Fyn: Hoffmans
gave 6 stk. 8.8.-26.9. (O. Buhl). Det første fund 
fra Fyn, fra øgruppen hidtil kun meldt fra Tra
nekær på Langeland l stk. i 1971 (L. Jakobsen). 

Sedina buettnel'i Her. 
Nyt findested. L: Vindeholme l stk. 9.10. (F. 
Vilhelmsen). 

Arehanara dissoluta Tr. 
Jnø : Nordmarken på Læsø 1 · stk. 7.8. (H. E.  
Møller). Første fund fra området og nordligste 
danske fund. 

Coenobia 1'Ufa Hw. 
Nye findesteder. Js:  Tyrholm v. Rangstrup l 
stk. 17.7. (O. Buh!). Fyn: Ringe l stk. 23.7. (S. 
Kaaber). 

Chloddea maritima Graslin 
Jv: Fur l stk. 29.7. (J. K. Overgaard). 

Chloridea peltigera Schiff. (D) 
S j :  Jyderup lyng l stk. 25.7. (P. S. Carlsen). Ar
ten har ikke været meldt fra Danmark siden 
1959. 

Panhemeria tenebrata Sc. 
Js: Åmp skov v. Åbenrå l stk. 5.6. (T. Zinck 
Nielsen). Sydligste jyske lokalitet. 

Porphyrinia paula Hb. (D) 
Et strejfende eksemplar blev meldt fra Fyn: 
Dinestrup strand l stk. 26.7. (O. Buh!) . 

Lithacodia deeeptoria Sc. (C) 
Arten synes for tiden at brede sig på Fyn. På 
den nordlige del af øen, hvor arten hidtil har 
været fundet sporadisk, blev der i 1972 gjort en 
række enkeltfund, således ved Stige, Blangsted
gård v. Odense, Nordenhuse og Lundsgård ved 
Kerteminde. Arten blev derimod ikke meldt fra 
Jylland. 

Eustrotia oliuana Schiff. (C) 
Artens spredning på øerne fortsatte i 1972. Nye 
lokaliteter på L: Kramnitse l stk. 17.7. (F. Vil
helmsen), på Sj : Karlslunde l stk. 15.7. og Val
lensbæk l stk. 23.7. (M. Andersen). Desuden 
Fyn: Ristinge på Langeland l stk. 5.7. (N. P. 
Kristensen) og Nordenhuse ved Nyborg l stk. 
14.8. (P. Falck). De første fund fra området. 

Nyeteola reuayana Sc. 
Jv: Klosterhede l stk. 2.5. og senere i antal (P. 
L. Holst). Første fund fra området. 

Earias vemana Hb. 
Dj : Anholt l stk. primo august (E. Boisen leg. 
E. Schmidt Nielsen �et.). 
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Dysgonia algira L. (D) 
Et eksemplar af denne sydeuropæiske art blev i 
1972 fundet i Københavnsområdet ved Lyngby 
d. 14.8. (E. Andersen leg. N. P. Kristensen det.). 
Første danske fund, se N. P.  Kristensen i Lepi
doptera N. S. Il, pg. 106-107, 1972. 

Minucia lwwris Schiff. (C) 
L: Vindeholme l stk. 5.6. (P. Bjørn). Arten har 
ikke været meldt fra Danmark siden 1954. 

Catocaia fraxini L. (C) 
Arten optrådte i 1972 inden for samme område 
som i 1971, men var langt sjældnere. I alt blev 
der meldt om fund af ca. 70 stk., heraf de 25 
fra Jnø : Læsø. De øvrige fund meldtes fra 
Bornholm, Falster, Sjælland (Fakse og langs 
nordkysten), det østlige Fyn, Dj : Kalø heste
have og Anholt, samt fra Jø : Lundby bakker. 

Catocola sponsa L. (D) 
Kun to fund. B: Dueodde l stk. 8.8. (B. Martin
sen) og F: Gedesby l stk. 14.8. (P. Svendsen). 

Plusia bractea F. (C, D) 
Efter flere års sparsom forekomst havde arten 
et hyppighedsår, især i det nordlige Jylland. I 
alt blev der meldt om 43 fund, de 24 fra Jnø, 
heraf 14 på Læsø, l fra Jnv, 11 fra Jø, fortrins
vis i Himmerland, 3 fra Sjælland og 3 fra Born
holm. De fleste fund - 24 - blev gjort i pe
rioden 20.-31.7. 

Plt1sia gamma L. (D) 
Arten havde et hyppighedsår i 1972, jævnfør 
fig. l. Den første indflyvning blev registreret 
på Fyn fra 30.5. og igennem juni. Midt i juli 
begyndte en ny indflyvning, hvis hovedtræk 
passerede Bornholm og den fynske Storebælts
kyst d. 2.8. I de følgende uger optrådte arten 
talrigt over det meste af landet, og maksimum
tallet ved fældefangster nåedes på Anholt med 
384 stk. d. 15.8. (E. Schmidt Nielsen). Også 
gennem september var arten meget hyppig, 
mest om dagen, med gradvis aftagende fre
kvens i løbet af efteråret. 

Plusia confusa Stph. (D) 
Artens optræden i forsommeren var tydeligt 
konelieret med de få varmeperioder, sml. om
talen i indledningen og fig. l, hvad der anty
dede to tidlige indflyvningsperioder. Fra sidst i 
juli og gennem august optrådte den regelmæs
sigt, omend mest enkeltvis i hele det ødanske 
område, inkl. Anholt og Læsø, mens der kun 
blev meldt om få fund i Jylland, Dj : Lang
kastrup l stk. 9.8. (J. Bierring Poulsen) og Jø:  
Muldbjerge l stk. 14.8. (M. Østergaard). I alt 
blev der meldt om 65 fund af arten i 1972, dvs. 
kun halvt så mange som i 1971. 

Plusia interrogaUonis L. (D) 
Arten havde et kraftigt sværmeår over det 
nordjyske område. I Jnø : Bunken plantage kom 
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der således 15 stk. til lys hver aften fra d. 25.-
30.7. (J. Allentoft, M. Fibiger) og i Jnv: Frø
strup og Lild strand ca. 10 stk. pr. aften mellem 
28.-30.7. (B. Høier Clausen). Et nyt kraftigt 
træk blev registreret på Læsø 19.8., hvor der 
blev taget ca. 50 stk. af en række samlere. Mel
lem 25.7. og 28.8. blev arten derudover meldt 
fra en lang række steder på Sjælland, Fyn, i Jø 
og på Djursland, inkl. Anholt, men kun fra gan
ske få steder i de sydøstlige dele af landet, M :  
Ulvshale l stk. 4.8. (P. Forum Petersen), F :  
Eskildstrup l stk. 13.8. (B. Høier Clausen) og 
B :  Dueodde l stk. 6.8. (C. Møller). Skønsmæs
sigt blev der registreret omkring 250 stk. fra 
Danmark i 1972, heraf ca. 180 fra Jnø og Jnv. 

Chrysoptera c-aureum Knoch. 
S j :  Jyderup lyng l stk. 24.7., l stk. 27.7. (A. 
Christensen & P. S. Carlsen). 

Pamscatia fuliginaria L. 
Jnø: Bunken plantage 2 stk. 25.-26.7. (J. Allen
toft). Dj : Anholt l stk. 18.7. (E. Boisen leg. E.  
Schmidt Nielsen det.). Første fund fra området. 

Madopa salicalis Schiff. 
B :  Saltuna l stk. 4.7. (E. Vilsund). Fyn: Svend
borg l stk. 5.7. (S.P.F. leg. P. Iversen det.). An
det fund fra området. 

Zanclognatha tarsicrinalis Knoch. 
Fyn: Ennebølle på Langeland l stk. 9.7. (P. S.  
Jensen & J. van Dijk). Første fund fra den fyn
ske øgruppe. Tidligere kun fundet øst for Store
bælt. 

Henninia cribrumalis Hb. 
Jnø : Byrum på Læsø flere stk. (E. Overgaard). 
Første fund fra området. 

Hypenodes costaestrigalis L. 
Dj : Skafføgård l stk. 17.7. (S. Kaaber). Første 
fund fra området. Jv: Klosterhede flere stk. (P. 
L. Holst). Første fund fra området. 

Geometridae 
Rhodostrophia oibicaria Cl. 
Fyn: - Nordenhuse v. Nyborg l stk. 17.7. (P. 
Falck). Andet fund fra området. 

Cosymbia porata L. (C) 
Arten blev i 1972 kun meldt fra M :  Ulvshale 
l stk. 9.8. (P. Forum Petersen). 

Acidalia incanata L. 
Jnø: Bunken plantage flere stk. 25.-30.7. (M. 
Fibiger). 

Acidalia onwta L. 
I 1972 blev der gjort to fund uden for artens 
sammenhængende sydlige danske udbredelses
område, dels i J ø :  Essendrup ved Ålborg l stk. 
6.6. (J. Knudsen) og i Jnø : Nordmarken på 



Læsø l stk. 8.8. (H. E. Møller). Læsø-fundet er 
det første fund fra Jnø og en utvivlsom strejfer, 
idet artens sædvanlige foclerplante, Thymus, 
mangler på øen. 

Acidalia syloestraria Hb. 
L: Kramnitse l stk. 17.7. (F. Vilhelmsen). Før
ste fund fra Lolland. 

Lithostege griseata Schiff. (D) 
Arten blev i 1972 genfundet i Danmark på 
Bornholm, Borrelyngen l stk. 26.6. (M. Stoltze) 
og Saltuna l stk. 26.6. (E. Vilsuncl). Første fund 
fra området. 

Chesias mfata F. 
S j :  Sengeløse mose l stk. 4.5. (J. P. Baungaard). 
Tredie sjællandske fund. 

Anait·is plagiata L. 
L: Vindeholme l stk. 5.6. (P. Bjørn). Første 
fund fra området. 

Carsia soro1·iata Hb. (D) 
Et enkelt strejfende eksemplar blev registreret 
på Fyn: Nordenhuse v. Nyborg l stk. 17.7. (P. 
Falck). 

Chloroclysta siterata Hfn. 
Arten blev kun meldt fra Jnø : Skoven på Læsø 
l stk. 26.10. (S. Jakobsen leg. S. Kaaber det.). 

Chloroclysta miata L. (C) 
Arten optrådte i 1972 i betydeligt antal på 
Bornholm. Således blev der fundet 17 stk. mel
lem 28.9.-19.10. ved Dueodde (I. Norgaard m. 
fl.), ligesom arten blev fundet ved Østermarie, 
Gudhjem, Saltuna og Neksø. I øvrigt blev den 
meldt fra S j :  Gilleleje l stk. 7.10 (J. Tranum), 
fra Dj : Glatved l stk. 16.10. (E. Schmidt Niel
sen) og ha Jnø : Sæby l stk. 7.10. (B. Johan
nesen). 

Dysstroma latefasciata. Stgr. 
Denne art blev i 1972 erkendt som dansk fau
n'i!element på gmndlag af et fund i Jnø: Bun
ken plantage 30.7. (M. Fibiger). Herved blev et 
tidligere fund opdaget, fra Jø: Høstemark l stk. 
5.9. 1965 (N. U. Møller). Se M. Fibiger i Lepi
doptera N. S. Il: pg. 151-156, 1973. 

Thera firmata Hb. 
Jv: Klosterhede l stk. 17.9. (P. L. Holst). Første 
fund fra området. 

Coenotephria derivota Schiff. 
Jnø: Skoven på Læsø flere stk. 6.5. (E. Schmidt 
Nielsen m. fl.). Andet fund fra området. 

Coenotephria. sagittata F. (C) 
Også i 1972 blev arten fundet udenfor sit nor
male forekomstområde øst for Storebælt. Såle
des Fyn: Akkerup l stk. 15.7. (N. E. Hilde-

brandt) og Jø:  Als odde l stk. 26.7. (H. E. 
Møller). 

Xanthorhoe obsti.pata F. (D) 
Arten blev ikke meldt fra Danmark i 1972. Se 
tillæget. 

Ettphyia luctuata. Schiff. (C) 
Nye findesteder på øerne. Sj : Jyderup lyng 
flere stk. (P. S. Carlsen), Køge ås l stk. 4.6. (J. 
Trepax). Fyn: Kirkebyskoven 2 stk. 12.-14.8. 
(K. Hansen). 

Ettphyia polygrammata Bkh. (C) 
Kun meldt fra F: Mellemskoven l stk. 6.6. (P. 
Bjørn). 

Epi1'1'lwe galiata Schiff. 
Jnø : Højsandet på Læsø l stk. 19.8. (E. Schmidt 
Nielsen). Andet fund fra området. 

Perlzoma hydrata Tr. 
Arten, der hidtil kun har været kendt fra Born
holms nordvestkyst, blev i 1972 også fundet et 
par steder på østkysten, Saltuna 3 stk. 26.6. (E. 
Vilsund) og Rø l stk. 14.7. (K. Larsen). 

Eupithecia millefoliata. Roessl. (C) 
Sj : Kongelunden på Amager l stk. 22.7. (P. 
Svendsen). Andet sjællanelske fund. Se end
videre tillæget 

Eupithecia sinuosa.ria. Ev. 
Fyn: :111iclskov l stk. 9.7. (P. Skou). Første fund 
fra området. Jnø: Byrum på Læsø l stk. 9.7. 
(E. Overgaard). 

Chiasma clathrata L. (C) 
Arten strejfede påny i 1972, idet enkeltfund 
blev gjort ved Sj : Søllerød l stk. set 7.8. (P. 
Stade! Nielsen), Fyn : Odense l stk. 14.8. (P. 
Skou) og Jø: Høstemark l stk. 13.8. (N. U. 
Møller) . 

Pachycnemia hippocastanaria Hb. (C) 
Fyn: Nebbeskov på Langeland 2 stk. 25.7. (0. 
Buh!). 

Lycia hi1taria Cl. 
Dj : Anholt l stk. medio maj (O. Høegh-Guld
berg). 

Nyssia zona.ria Schiff. 
Jnø: Nordmarken på Læsø 2 stk. 6.5. (E. 
Schmidt Nielsen). 

Bom .. mia cinctaria Cl. 
Jnø : Skoven på Læsø ret hyppig 6.5. (O. Høegh
Guldberg m. fl.). 
Boarmia rhomboida.ria Schiff. (C) 
Genfundet i flere stk. på Jnø: Læsø, således 
Østerby l stk. 30.7. (P. S. Jensen & J. van Dijk) 
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og Vesterø l stk. 2.8. (S. Kaaber). Hidtil ikke 
meldt fra Vendsyssel. 

Narraga fasciolaria Hfn. (D) 
F: Mellemskoven l stk. 25.7. (P. Bjørn). 

TILLÆG 
Colias palaeno L. (D) 
B: Balka strand l o 3.7. 1971 (T. Rasmussen). 
Arten har kun været omtalt fra Bornholm i 
1905 (afdøde A. Skarvigs optegnelser) . .  

Acherontia atmpos L. (D) 
S j :  Strøby l stk. 17.9. 1969 (P. Brodersen). J ø :  
Jelling l stk. uden data i 1971 (meddelt a f  K. 
K. Therkelsen). 

Herse convolvuli L. (D) 
Fyn: Tranekær på Langeland l stk. 17.9. 1970 
(K. S�abye). . 

Tidsskrift-læsekredse 
Tidsskriftlitteraturen spiller en stadig større 

rolle inden for videnskabens forskellige fagom
råder, og det er efterhånden uoverkommeligt 
for den enkelte selv at abonnere på blot de vig
tigste udenlandske tidsskrifter. Statsbibliotekets 
tidsskriftlæsekredse, der står til rådighed for 
alle interesserede, har siden 1920 givet flere og 
flere over hele landet - også i København -
adgang til på en bekvem måde at følge med i 
den udenlandske tidsskriftlitteratur. I 1950 var 
der 1647 deltagere, som tegnede sig for 511 cir
kulerende tidsskrifter. I 1973 var deltagerantal
let steget til 2698, og der cirkulerede 2054 vi
denskabelige, udenlandske tidsskrifter af et ud
valg på omkring 3000 titler. 

Fortegnelsen over de tidsskrifter, der står til 
rådighed i 1974, vil omfatte ca. 3300 titler. For
uden de mange og efterspurgte »blandede« 
tidsskrifter fra hele verden vil man kunne væl
ge mellem følgende fag: Bog- og biblioteksvæ-
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Drepana binaria Hfn. (C) 
Fyn: Tranekær på Langeland 3 stk. 29.7.-26.8. 
1969, 2 stk. 6.8. 1970 (K. Saabye). 

Arsilonche albovenosa. Goeze (C) 
Supplerende oplysninger om fund fra artens 
udvidede forekomstområde. S j :  Reersø 2 stk. 
28.7. 1971 (S. Levring) og Fyn: Botofte på Lan
geland l stk. 18.8. 1971 (K. Saabye). 

Xanthorhoe obstipata F. (D) 
S j :  Strøby l stk. 4.9. 1969 (P. Brodersen). S j :  
Vallensbæk strand l stk. primo august 1971 
(K. Gregersen). 

· 

Eupithecia. millefolia.ta Roessl. 
B :  Olsker l stk. 3.8. 1971 (K. Larsen). Første 
fund fra området. 

Eupithecia. virgameata. Dbld. 
Møn : Røvblege l. 28.8. 1971, klækket l � (K. 
Larsen). Første fund fra øen. 

sen, teologi, kirkehistorie, miSSion, religionsvi
denskab, filosofi, psykologi, pædagogik, sprog
videnskab, litteraturhistorie, kunst, teater, musik, 
massekommunikation, film, fjernsyn, radio, 
presse, geografi, antropologi, folklore, arkæolo
gi, historie, topografi, samfunds- og statsviden
skab, retsvidenskab, kriminologi, teknik, trafik, 

· automation, edb, kybernetik, landbrug, have-
brug, skovbrug, jagt, fiskeri, sport, skak, filateli, 
militærvæsen, matematik, naturvidenskab, mil
jø, økologi, fomrening, medicin, odontologi, sy
gepleje og veterinærvidenskab. 

Fortegnelsen ventes udsendt i begyndelsen af 
oktober, og sidste frist for indtegning bliver 25. 
oktober 1973. Man kan allerede nu henvende 
sig for at få læsekredskatalogen tilsendt, så snart 
den udkommer. Adressen er: 

Tidsskriftslæsekredse, Statsbiblioteket i År
hus, Universitetsparken, 8000 Århus C. - Tele
fon (06) 12 20 22, lokal 229. 



Nyfund af mælkebøtter i Danmark 

Af Ha.ns Øllgaard 
(Lupinstien 7, Birgittelyst, 8800 Viborg) 

Siden sidste mælkebøttenotits i Flora og 
Fauna (1970, p. 28-29), hvor antallet af 
mælkebøttearter angives til 257, er arts
listen blevet udvidet med nedenstående 
9 arter, alle af gruppen Vulgaria Dahlst. 
En nøjere gennemgang af samtligt Ta
mxacum-materiale i Botanisk Museum 
viser, at der mangler belæg for mange 
af de arter, som efter hidtidige angivel
ser skulle være set i Danmark. Belæg
materiale er særlig påkrævet under Ta
mxacum-studiet, hvor enhederne har stor 
lighed med hinanden, og hvor mulighe
derne for fejlbestemmelse derfor er sto
re. J eg regner visse arter som usikre i 
Danmark og har, hvor det drejer sig om 
særlig vanskelige eller meget lidt kendte 
mælkebøttearter, slettet dem af listen, 
hvor intet herbariebevis foreligger. Et 
mindre antal arter er udgået af listen 
som værende fejlbestemte eller ube
skrevne. 

Tamxacum atactu.m Sahl. & v. So. 
(Acta Bot. Neerl., 19 (2), 1970, p. 197 ff.) 
(Fig. l A) 
Denne nyopdagede art hører hjemme i 
den gruppe arter, som med hensyn til 
blad- og kurvkarakterer står nær T. hama
tum Raunk. T. atactum kendes på mel
lem- og inderbladenes forholdsvis store 
endeafsnit, der ofte bærer en bred tand 
på hver overkant. De ydre kurvblade er 
ret brede, vandret spilede, uden hinde
kant, på oversiden grønne. I Holland er 
arten fundet mange steder, og herfra 
går udbredelsesområdet nordpå gennem 
Nordtyskland til et stykke op i Jylland. 
Et enkelt fund fra det sydøstlige Fyn. 
Forekomst i Danmark: 

Distr. 18: Herning, v. golfbanen øst f. byen, 
13.5.1972 ( !) . 

Distr. 20: Svejbæk, i plæne v. parkeringsplads 

Flom og Fauna 79: 79-83. Arhus 1973. 

v. Silkeborg-vejen, 18.5.1970 (C. I. 
Sahlin og 1) . 

Distr. 26: Grindsted, vejkant v. parkeringsplads 
v. Hjortlund, 27.4.1971 (!). 

Distr. 30: Birkum, 7.5.1972 (Thomas Brandt
Pedersen). 

Distr. 49: J els, i havelignende areal v. skolen, 
29.4.1972 ( ! ) .  

Distr. 50 : Tønder, alle v. Tønder-hallen, 10.5. 
1968 (M. P. Christiansen og 1). Højer, 
vejkant mod Tønder, 23.5.1970 ( ! ) .  

Distr. 51 : Draved Skov, vejkant, 22.5.1972 (Ha
gendijk, Knutz, Sahlin, Zevenbergen 
og l )  

Tamxacwn boekmanii Borgv. 
Acta Horti Gotoburgensis, XXIII : l 
(1959), p. 4 (Fig. l B) 
T. boekmanii minder om T. hamatum 
Raunk., men er mere håret og har blade
nes midtnerve stærkere farvet helt til 
bladspidsen. Ydre kurvblade er vandret
te, spidse, hindekantede, på oversiden 
jævnt let lyserødligt anløbne. Uden for 
Danmark er arten fundet i England og 
Sverige. 
Forekomst i Danmark: 

Distr. 1 :  Kvissel, vejkant v. Vestermarksvej, 
6.5.1972 ( !), Tværsted by, 6.5.1972 ( ! ) .  

Distr. 18:  Herning, v. golfbanen øst f. byen, 
13.5.1972 ( !) . ' 

Distr. 19:  Brande, græsareal v. Thyregod-vejen, 
11.5.1970 ( ! ) .  Thyregod, græsarealer 
nord f. Vesterlundvejkrydset, 25.5. 
1970 ( !). Blåhøj st., granplantning l 
km syd f. byen, 12.5.1971 ( !). Filskov, 
byggegr. v. Stationsvej, 10.5.1970 ( !) .  

Distr. 25:  Mørkholt Hage, grusgrav v. »Tulip
camping«, 11.5.1971 (Th. Brandt-Pe
dersen og 1). 

Distr. 26: Grindsted, Hjortlund, parkeringsplads 
v. Give-Grindsted-vejen, 27.4.1971 ( ! ) .  
Horne, Hindsig, ved stor mergelgrav 
(i mængde), 9.5.1969 ( !). Vejen, v. 
Grindstedvejen, · 16.5.1970 (C. I. Sah
lin og 1) .  

Distr. 27: Bramminge, græsareal v. »Bramminge 
Byggeindustri<<, 20.5.1970 ( !). 

Distr. 32: Brahetrolleborg, 7.5. (Th. Brandt-Pe
dersen). 
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Fig. l. A. T. atactum Sahl. & v. So. : Højer 23.5. 1970. - B. T. boekmanii Borgv., Vejen 16.5.1970. 
C. T. lucescens Dahlst.,. Blåhøj st. 5.6.1969. - y = yderblad; m = mellemblad. 

Tamxacu.m lucescens Dahlst. 
Svensk Bot. Tidsskr., 1925 XIX, p. 477 
(Fig. IC) 
Med sine smalle, stærkt farvede bladstil
ke, let uregelmæssige, skarpe bladflige 
og de spidse ydre kurvblade kan denne 
art minde lidt om arterne T. angust-i
squ.ameum Dahlst. og T. longisquamewn 
Lindb. fil., men de lysegrønne ydre kurv
blade, som er udstående med hængen
de spidser, samt de utjærede fligmellem
rum hos T. lucescens gør arten kendelig 
fra ovennævnte. Det er en sjælden art i 
Danmark, - hidtil kun kendt fra Jylland 
- fåtallig på voksepladserne. Uden for 
Danmark er arten kendt fra Estland, 
Finland, Norge og Sverige. 
Forekomst i Danmark: 

Distr. 5: Halvrimmen, på stationspladsen, 16.5. 
1971 (C. l. Sahlin og 1 ) .  

Distr. 15: Mønsted, v. indgangen til de gamle 
kalkgruber, 26.5.1969 ( ! ) .  
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Distr. 17 : Tarm, vejkant i vestlige bydel, 19.5. 
1968 (Th. Brandt-Pedersen og 1), v. 
Tann Møbelfabrik, 12.5.1970 ( 1) .  

Distr. 18:  Kibæk, på eng ca .  700 m nord f .  
mejeriet, 13.5.1971 ( ! ) .  

Distr. 19 : Blåhøj st., granplantning l km syd f .  
byen, 5.6.1969 ( 1 ) .  

Distr. 27 : Esbjerg, græsmark i nordøstlige ud
kant, 2.6.1970 ( 1 ) .  Bramminge, græs
mark vest f. »Bramminge Byggeindu
stri« 20.5.1970 ( 1 ) .  

Tamxacmn macmnthoides Hagl. 
Bot. Notitser, 1943, p. 239 (Fig. 2 A) 
T. macmnthoides hører til blandt de ar
ter, der mangler rødviolet farve på blad
stilkene. Den har størst lighed med T. 
lingulatum Markl., der ligesom T. ma
cmntlwides har helt nedslåede, grønne 
ydre kurveblade og oftest grønne stilke 
og samme mat grågrønne bladfarve. 
Imidlertid kan T. macmnthoides kendes 
på sine meget mørkgrønne, runde knop
per, hvis ydre kurvblade er ca. 3,5 mm 
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Fig. 2. A. T. macranthoides Hagl., Tylstrup 5.5. 1972. - B. T. maurophyllum Dahlst., Vejle 18.5. 
1969. - C. T. procennn Hagl., Fredericia 18.5.1969. - m = mellemblad; i = inderblad. 

brede, (T. lingulatum: ca. 5,5 mm brede) 
og de slankere blade med mere nedad
rettede flige. - Uden for Danmark er ar
ten fundet i Finland og Sverige. 
Forekomst i Danmark: 

Distr. 1 :  Kvissel, vejkant v. Markvej, 
6.5.1972 ( 1 ) .  

Distr. 2 :  Hjørring, græsareal v. Hestkærvej, 
6.5.1972 ( 1), parkeringsplads v. Skjold
borgsvej nr. 11,  6.5.1972 ( ! ) .  

Distr. 4 :  Tylstrup, græsareal v. hovedvejskryd
set, 5.5.1972 ( 1). 

Distr. 21 : Låsby st., vejkant v. Toustrup-vejen, 
2.5.1967 ( 1 ) .  

Distr. 31:  Nybmg, ubebygget grund v. Dyre
havevej, 5.5.1971 (Th. Brandt-Peder
sen). 

Distr. 40 : Køge, græsarealer v. Ølby-vejen, 
8.5.1971 ( l ) .  

Distr. 40 : Sorø, parkeringspl. v. hovedvejen, ca. 
3 km vest for byen, 8.5.1971 ( ! ) .  

Distr. 42: Torbenfeld, ?.5.1952 (M. P. Christian
sen), Høng, Ny bro, vejkant v . . hoved
vejen, 9.5.1971 ( !) .  

Distr. 44: Holbæk, vejkant v. Dragerupvej, 
7.5.1971 ( 1). 

Det bør bemærkes, at den sparsomt 
tandede danske form ikke ligner Hag-

lunds typemateriale, men derimod nok 
hovedparten af Haglunds øvrige ind
samlinger af T. ma.cmnthoides. Om det 
drejer sig om 2 forskellige arter, må nøj
ere undersøgelser vise. 

Tamxacum maurophyllum Dahlst. 
Arkiv f. Botanik, 10 :6, 1911 ,  p. 33 
(Fig. 2 B) 
Denne art er let kendelig ved at mangle 
pollen i støvknaprørerne og ved at have 
meget mørke grifler og ar. De ydre kurv
blade er lange, spidse, udstående, ± rød
violet anløbne på oversiden. Bladene har 
stærkt farvede stilke og stærkt tjærede 
fligmellemmm . ..,.. Uden for Danmark er 
T. maurophyllum kendt fra Sverige. 
Forekomst i Danmark: 

Distr. 24: Vejle, jernbaneskrænt ml. Skyttehuset 
og Bredballe Strand, 9.5.1970 ( !) .  

Distr. 25 : Vejle, Trædballehus, havegrund lige 
v. bygningen, 18.5.1969 ( 1), v. Borg
vej, 28.4.1972 ( 1 ), Grejsdalen-Hover, 
vejkant oven for skoven, 28.4.1972 ( 1) .  
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Fig. 3. A. T. pulcherrimum Lindb. fil., Dollerup 9.8. 1972. - B. T. sahlinii Rail., Thyregod 25.5.1970. 
C. T. saxenii Markl., Underbjerg 1.6.1969. - m = mellemblad; y = yderblad. 

Taraxacum procerum Hagl. 
Medd. fr. Gateborgs Bot. Tradg., XI, 
1936, p. 34 (Fig. 2 C) 
T. procerum kendes på sine grønne blad
stilke, hårede, grågrønne blade, og på de 
store kurve med lyse, stærkt nedadrette
de, meget lange og brede ydre kurvbla
de. - Arten er også fundet i Finland og 
Sverige. 
Forekomst i Danmark: 

Hist og her i det sydøstlige Jylland og omkring 
Nyborg. Kendt fra distr. 19, 24, 25, 31, 48, 49, 
52. 

Taraxacum pulcherrimum Lindb fil. 
Acta Soc. p. Fauna et Flora Fenn., 29:9, 
1907, p. 35 (Fig. 3 A) 
T. pulcherrimum udmærker sig ved at 
mangle pollen i støvknaprørerne. Den 
har grønlige grifler. Dens tydeligt rød
violette bladstilke og de noget tjærede 
blade gør arten kendelig fra T. privum 
Dahlst. Sidstnævnte har helt gule grifler. 
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T. pulcherrimum er kendt fra Danmark, 
Finland og Sverige. Her i landet er det 
en sjælden art. 
Forekomst i Danmark: 

Distr. 14 : Viborg, på Asmildkloster ruin, 26.5. 
1969 ( !), Dollerup, vejkant v. Niels 
Bugges Kro, 9.5.1972 ( 1). 

Distr. 19 : Filskov, græsmark v. vandhuller ca. 
200 m øst f. stadion, 28.5.1969 ( 1). 

T araxacum sahlinii Rail. 
Annales Bot. Fenn., 4, 1967, p. 113 
(Fig. 3 B) 
Karakteristisk for denne art er de smud
sigt gulgrønne, lidt slappe blade med 
kruset opstående, tjærede fligmellem
rum og rosa stilke. De ydre kurvblade 
er meget talrige, brede, noget slappe, 
med smal, ± tandet, kruset hindekant. 
Arten er beskrevet fra Finland, hvortil 
den er indslæbt med tyske troppetrans
porter i årene 1941-44. Arten er endnu 
ikke fundet i Tyskland. 
Forekomst i Danmark: 



J y li., Fyn : Stedvis ret alm., kendt fra dis tr. l, 2, 
4, 5, 17-21, 24-27, 29, 31, 32, 49. 

Taraxacum saxenU Markl. 
Acta Bot. Fenn., 26, 1940, p. 155 
(Fig. 3 C) 
Taraxacum saxenU er en ret spinkel plan
te med mørke blade. Bladfligene bærer 
ofte lange tænder; og fligmellemrumme
ne er ± tjærefarv ede. Ydre kurvblade er 
grønne, stærkt nedadrettede. Uden for 
Danmark kun kendt fra Finland. 
Forekomst i Danmark: 

Distr. l6 : Underbjerg v. Lemvig - i mængde, 
1.6.1969 ( ! ) .  

Distr. 17: Ringkøbing, vejkant, 6.6.1955 (M. P. 
Christiansen). 

Antallet af Tamxacum-arter Danmark 
er herefter 235, fordelt på: 
Palustria 
(Smalbladet mælkebøtte) . . . . 5 arter 
Obliqua 
(Gråfrugtet sand-mælkebøtte) 2 arter 
E1·ythrosperma 
(Rødfrugtet sand-mælkebøtte) 27 arter 
Spectabilia 
(Nordisk mælkebøtte) 5 arter 
Vulgaria 
(Fandens mælkebøtte) 196 arter 

En udførlig artsliste følger ved senere 
lejlighed. 

SUMMARY 
9 species of Tara.xacum, new to the Danish 
flora, are commented. 

Boganmeldelser 
Eivind Palm: De danske »depressarier«. Lepi
doptera Særnummer l. 63 sider, 35 kort, 22 
tavler. Pris kr. 50,-. Forhandling : Lepidoptero
logisk Forening, Lyngbygårdsvej 87, 2800 Kgs. 
Lyngby. 

Hermed foreligger det første resultat af de 
seneste års stigende interesse for microlepidop
tera, idet gruppen >>Depressaria« - eller som tit
len mere korrekt burde være Depressaria Hw. 
s. l. - som er en del af underfamilien Depres
sariinae i familien Oecophoridae, er behandlet 
på dansk. Det foreliggende arbejde omhandler 
slægterne Agonopterix Hb., Depressaria Hw. og 

T. atactum Sahl. & v. So. and T. boekmanii 
Borgv. belong to the T. hamatum group. 

T. macranthoides Hagl. in Denmark is sarne
what different from Haglunds type material -
less dentate. 

In spite of the 9 new species in Denmark, 
the number of Tara.xaca in Denmark has been 
reduced, because all very difficult or very rare 
species that are not represented by herbarium 
specimens have been struck off the list. Other 
species, registered in earlier lists, were either 
wrongly identified or unpublished. 

The total number of Taraxaca in Denmark is 
at this moment 235, grouped as follows : 

Palustria: 5, Obliqua: 2, Erythrospemw: 27, 
Spectabilia: 5, Vulgaria: 196. 
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Levipalpus Hann., som sammen med Martyr
hilda Clarke traditionelt behandles· sammen 
uden de øvrige slægter i underfamilien. 

Hæftet består af en tekstdel og en tavledel 
bagest. Teksten er holdt i en populær form og 
indeholder især samlerrelevante oplysninger, 
idet en systematisk foromtale af gruppen mang
ler, ligesom slægtskarakterer behandles meget 
overfladisk : palpekarakteren nævnes, mens ve
nationsforskellen kun omtales som eksisterende; 
genitalforskellene anføres overhovedet ikke. 
Dette er en mangel, da der heller ikke er nøg
ler, hverken til slægt eller art, skønt der efter-
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hånden synes at være tradition for nøgler til 
grupper af denne størrelsesorden. 

Til gengæld behandles hver enkelt art grun
digt, idet teksten er delt op i hovedpunkte1· : 
kendetegn - ingen egentlig beskrivelse, men 
omtale af særlig karakteristiska, og adskillelse 
fra lignende arter, flyvetid, biotop, udbredelse -
noget uregelmæssig angivelse af udbredelsen i 
Danmark og vore omgivelser, hyppighed, og 
larven - herunder omtale af foderplante, lige
som der findes en flyvetabel efter udbredelses
km-tene. Teksten indeholder et væld af oplys
ninger, som virkelig kan være til god hjælp for 
samleren, hvilket også omtale og afbildning af 
nogle af de forventede arter må siges at være. 

Litteraturlisten er beskeden og indeholder 
kun europæiske referencer, skønt flere af vore 
arter forekommer i det nem·ktiske område, hvor 
Oecophoridae er grundigt behandlet (Proc. U.  
S. Nat. Mus. 90: 33-286}. Af væsentlige euro
pæiske arbejder savnes helt W. van Laars ar
bejder over de hollandske arters genitalier 
(Zool. Med. 38 : 15-40; 39: 391-408), samt Han
nemanus senere arbejder. En enkelt reference 
er fejlagtig, idet Polski Zwiazek Entom. er nav
net på den polske entomologiske forening, som 
udgiver Klucze do oznaczania owad6w Polski, 
hvor Oecophoridae er behandlet af S. Toll i cz. 
XXVII bd. 35. Forfatteren er heller ikke særlig 
omhyggelig med årstal ved de enkelte refe
rencer. 

Bagest i hæftet findes kort og tavler. Der er 
medtaget udbredelseskort for samtlige 35 dan
ske arter. Det er Entomologisk Forenings ud
mærkede arbejdskort, som er bragt i ca. halv 
lineær størrelse, hvilket gør kortene overskue
lige, ligesom de let kan påføres nye data. En
kelte »prikker<< mangler, men noget sådant vil 
være svært at undgå. 

De egentlige tavler består af sort-hvide foto
grafier af imagines, og af han- og hungenita
lierne. Imagines er fotograferet af l. Norgaard 
og G. Brovad, og billedeme er udmærkede, dog 
burde man have valgt typiske eksempler - A. 
Uturella og A. arenella er noget atypiske. Ba
gest findes Bent W. Rasmussens fremragende, 
klare genitalfotos - det er virkeligt nydeligt, og 
specielt er signa-billederne, som er bragt med 
samme forstørrelse, nyttige. Skønt genitalbille
derne er gode, savnes der dog tekst til disse, da 
især hangenitalierne udviser stor ensartethed -
specielt hos Agonopterix Hb. I den korte for
omtale til tavlerne siges det ganske vist, at der 
er sat pile ved »visse specielle karakteristica<< -
disse pile har anmelderen dog ikke kunnet få 
øje på! 
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Da det er første gang, denne gruppe syste
matisk behandles på dansk, vil det ganske givet 
medvirke til, at langt flere samlere vil interes
sere sig for den, da det traditionelt har stor 
betydning for indsamlingen, a t der foreligger et 
samlet, dansksproget arbejde, som virkelig hen
vender sig til den praktiske samler, og som også 
giver mulighed for en korrekt bestemmelse. 
Disse to mål opfyldes virkelig af det første hæf
te i denne nye serie fra Lepidopterologisk For
ening. 

Ebbe Schmidt Nielsen 

S. Asbi.rk, U. Birkholm, E. Egholm Engelbøl & 
H. P. Lorenzen: En naturhistorisk ·rmde1'søgelse 
af høimoseme Holmegam·ds Mose, Storelu.ng og 
Skidendmn. Danske Naturlokaliteter 6. 122 si
der. 39 figurer og kortbilag. Pris kr. 15,00 (Na
tur og Ungdoms Biotopunclersøgelser, Frede
riksberg Runddel l, 2000 København F). Kø
benhavn 1973. 

Den 420 ha store Holmegaards Mose i Syd
sjælland, den 5 ha store Skielenelam i Nordsjæl
land og den 30 ha store Storelung på Midtfyn 
er gjort til genstand for en naturhistorisk under
søgelse af medlemmer fra lanelsforeningen Na
tur og Ungdom. Resultaterne foreligger her 
publiceret i serien Danske Naturlokaliteter. Som 
de foregående fem bind er også dette et vær
difuldt arbejde, som de unge forskere har me
gen ære af. Selvfølgelig har de ikke kunnet be
handle alle sider af højmosernes naturhistorie 
lige grundigt. Bedst har de klaret blomsterplan
terne og hvirveldyrene, og af disse igen især 
fuglene. Kun få grupper af de hvirvelløse er 
omtalt, og i de fleste tilfælde særdeles overfla
disk, hvilket må animere andre til at tage op
gaven op, enhver inelenfor sit felt. Højmoserne 
udgør et enestående element i det danske land
skab, og de indebærer som omtalt forsknings
muligheder, der endnu slet ikke er udnyttede. 
Mange lavere dyregruppers tilknytning til det 
ejendommelige mosemiljø er ikke undersøgt, og 
mange generelle økologiske forhold vedrørende 
højmoserne trænger til at blive nærmere belyst. 
Bogens konklusion er da også, at vi for enhver 
pris må frede og værne om de få tilbagevæ
rende højmosearealer i Danmark. Dette syns
punkt kan anmelderen fuldt ud tiltræde og 
samticlig anbefale, at man tager fat på at un
dersøge moseområderne rundt i landet. Danske 
Naturlokaliteter nr. 6 er en fin introduktion til 
et sådant studium. 

E. N. 
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