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Fra redaktionen: 

Med 81. årgang af Flora og Fauna 
er vi af økonomiske gmnde gået 
over til klammeheftning i stedet 
for den tidligere anvendte tråd
heftning. Samtidig trykkes omsla
get nu i samme trykgang som tek
sten, idet hæfterne for eftertiden 
vil være på enten 24 eller 32 si
der, omslaget inclusive. Med ek
stra tilskud fra fonds (eller priva
te?) vil vi selvfølgelig kunne ud
sende større hæfter. På omslagssi
de 3 vil foreningsmeddelelser, no
gle af anmeldelserne samt even
tuelle småannoncer fra medlem
merne blive placeret. Med de sti
gende udgifter til uykning og por
to, som kontingentforhøjelser slet 
ikke kan holde trit med, har det 
været nødvendigt med den be
skrevne billiggørelse af fremstil
lingen. 

Vi har tidligere på omslagets for
side anbragt et billede fra en af 
artiklerne. Af tekniske grunde er 
dette ikke mere muligt, med min
dre der fremstilles to klicheer af 
samme billede, og det vil vi helst 
undgå. I stedet vil vi benytte ak
tuelle naturhistoriske billeder som 
blikfang, eventuelt kommenteret 
her i redaktionsspalten. »Gamle« 
læsere vil nikke genkendende til 
dette hæftes forside. J a, det er rig
tigt. Vi har tidligere benyttet ane
monebilledet til at symbolisere det 
gryende forår. Men i almindelig
hed vil vi dog ikke forsøge at leve 
op til kravet om genbrug på den
ne måde. 

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. 



NATURHISTORISK FORENING FOR SJÆLLAND 
Vermehrensvej 8 • 4100 Ringsted 

Søndag den 25. maj 19?5: GENERALFORSAMLING 
på hotel FrederiksmindeJ PræstøJ kl. 9.00 
Dagsorden iflg. lovene. 
På valg er: E. Larsen og Ole Karshalt og som 
revisor: Bangsholt. 
Efter generalforsamlingen EKSKURSION til Hol
lænderskov eta. 

Lørdag den 14. juni 19?5: EKSKURSION TIL DYBSØ 
Man samles ved Svinø kirke kl. 9. oo. 
Ingen restaration undervejs. 

Søndag den 1?. august 19?5: EKSKURSION TIL 
RØSNÆS. Man samles ved Røsnæs kirke kl. 9.00. 
Ingen restauration undervejs. 

BESTYRELSEN 



Forlænget træk på Skagen i foråret 1971 
Af Philippe Grandiean 

(Skindergade 42, 1159 København K) 

With a summary in English 

Forlænget træk er lettest at registrere 
for fuglearter, som ikke normalt trækker 
over Skagen. Man må dog tænke sig, at 
forlænget h·æk forekommer lige såvel i 
midten af en arts udbredelsesområde 
som i udkanten. Dette kan i nogen grad 
konh·olleres ved genfund af ringmærke
de fugle. Denne artikel beskæftiger sig 
med arter, som kun yngler syd for Ska
gen. 

Det er rimeligt at skelne mellem for
længet h·æk strictu sensu i direkte til
slutning til - og i samme retning som -
det normale h·æk, og omstrejfen i nord
lig retning senere på foråret. 

Årsagen til, at en fugl flyver for langt 
om foråret, er vel, hvad man kunne kal
de vedvarende eller svag trækdrift. Af
drift i medvind og tåge kan være med
virkende, men årsagsforholdene er dår
ligt opklarede. 

Man kunne tænke sig, at fuglene på 
grund af høje temperaturer i omgivelser
ne ikke standses af en normalt forekom
mende »kuldebarriere«. Nisbet & Drury 
(1968) fandt således, at nattrækket hos 
hav- og småfugle korrelerede bedst med 
temperaturen, mens andre vejrfaktorer 
betød mindre. Nordgrænsen for en fug
learts udbredelse er afhængig af forårs
temperaturerne (Sviirdson & Durango 
1950). Fysiologiske eksperimenter med 
saltvandsfisk viste en relativt hurtig til
pasning til ændret temperatur, men også 
en stimulerende eller skadelig effekt af 
hurtig temperaturforandring (Duodoroff 
1938). Tilsvarende forsøg med fugle er 
tilsyneladende ikke publiceret. 

Man må yderligere forestille sig, at 
ungfugle på deres første forårstræk kan 
flyve for langt. Fugle, der har mistet de
res mage eller har fået ynglepladsen øde
lagt, vil kunne strejfe langt nordpå. Ikke
ynglende fugle strejfer ofte langt uden 
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for artens yngleområde (Wynne-Edwards 
1962). 

Fugle, der af en eller anden grund er 
på forlænget træk op gennem Jylland, 
vil let blive standset på Skagen, fordi de 
ikke har tilstrækkeligt »Fliegemut« til at 
passere havet. Selv de store dagtrækken
de fugle, som normalt passerer Skagen 
- og som burde have det nødvendige 
»Fliegemut«- ses ofte på forgæves træk
forsøg. 

Mellem l. april og 6. juni 1971 havde 
jeg næsten daglig lejlighed til at gøre ob
servationer fra Flagbakken (højeste klit 
nær den tilsandede kirke) eller på Gre
nen. Det tidlige morgenh·æk fulgte jeg 
kun få gange. På denne måde er det kun 
muligt at dække en meget beskeden del 
af det totale træk, og iagttagelserne -
der er suppleret med oplysninger fra an
dre ornitologer - kan derfor kun give 
en fornemmelse af forholdene. Fra tidli
gere år findes Zobbe's systematiske ob
servationer fra det tidlige forår (Zobbe 
1971 og Dantoft & al. 1971) samt 
J.-0. Byskovs iagttagelser fra 1970 (pers. 
medd.). Derudover er materialet spredt. 

VEJRET I FORÅRET 1971 
(Meteorologisk Institut 1971) 

I begyndelsen af april var der et lav
tryksområde over Cenh·aleuropa, og kold 
luft dækkede Vesteuropa og Nordsøeg
nene. Først fra d. 12. stabiliseredes vej
ret, og det var solrigt og tørt frem til d. 
17. Derefter kom tre dage med frontpas
sager, men fra d. 20. stabiliseredes vej
ret igen, og fra et sydvesteuropæisk lav
tryk førtes varme luftmasser op til Dan
mark. Fra d. 24. h·ængte kold luft ned 
fra nordøst og gav snebyger og natte
frost. Danmark havde i april østlige vin
de med en hyppighed på 41 Ofo mod nor-
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malt 34%. Middeltemperaturen var 0,4 ° 
under normalen for april. 

Det kolde vejr i slutningen af april af
løstes først en uge ind i maj af stabilt 
vejr, og omkring d. 8. strømmede varm, 
tør luft gennem landet fra sydøst. Det 
varme vejr fortsattes helt til d. 15., da 
Danmark befandt sig i et stort højh-yks
område, der dækkede store dele af Eu
ropa. Derefter blev vejret ustadigt med 
mange byger i Jylland, og fra d. 22. før
tes kolde luftmasser ned over Danmark 
med overskyet og blæsende vejr. Fra d. 
27. kom et nyt varmefremstød fra Syd
østeuropa med regn og tordenbyger, og 
i slutningen af måneden stabiliseredes 
vejret af et kraftigt højtryk over Nord
østeuropa. Der var i maj østlige vinde i 
57% af tiden mod normalt 41 Ofo. Mid
deltemperaturen var 0,6° over normalen. 

I de første juni-dage fortsatte det var
me vejr under indflydelse af et stabilt 
højtryk over Nordeuropa, men fra d. 8. 
strømmede kold luft ned fra nord. I den 
første uge af juni var der 67% østlige 
vinde, mens kun 25°/o er normalt i juni. 

MATERIALE 
Iagttagelserne fra foråret 1971 er sat i 
relation til tidligere iagttagelser, og til 
sammenligning er angivet de normale an
komsttidspunkter til ynglepladserne ( ef
ter Witherby & al. 1938--41, Niethammer 
1937--42 og Glutz & al. 1966-71). Dansk 
Ornithologisk Forenings sjældenhedsud
valg har godkendt de iagttagelser, der 
normalt skal forelægges udvalget før of
fentliggørelse. 

Hvid stork (Ciconia ciconia) 
13. april viste der sig l ex., som dagen efter 
trak mod Sverige. Et storkepar parrede sig den 
11. maj midt i Skagen by, men flyttede senere 
til Sindal. Der er talrige iagttagelser mellem 
medio april og medio maj fra tidligere år (Dan
toft & al.). Normal ankomst til ynglepladsen 
omkring l. april. 

Sort stork (Ciconia nigra) 
6. maj trak l ex. mod Sverige. Der er publice
ret to tidligere iagttagelser: 17. maj 1957, 2 ex. 
og 23. april 1962, 2 ex. (Dantoft & al.). I dage
ne omkring midten af juni 1970 stod l ex. i he-
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demoserne �ord for Hulsig. Normal ankomst 
som hvid stork. 

Sort ibis (Plegadius falcinelltts) 
16.-18. april stod l ex. i Råbjerg Sø, og 3. juni 
sås fmmentlig samme fugl på Grenen (Bruun & 
al. 1972). Den ankommer til ynglepladsen først 
i april. 

Sort glente (Milvus migra.ns) 
22. april rastede l ex. i reservatet på Grenen. 
Siden forsøgte l ex. at trække den 8. maj, og 
dagen efter hele 3. Der er to tidligere iagtta
gelser: 19. april 1964, l ex. (Dantoft & al.) og 
18. maj 1970, l ex. (Henrik Korning Pedersen, 
pers. medd.). Fuglen ankommer nmmalt til de 
nærmeste ynglepladser i løbet af april. 

Steppehøg (Circus macrourus) 
En han rastede i reservatet den 23. maj. Det er 
første gang på Skagen. Den ankommer til yng
lepladsen i løbet af april. 

Lille skrigeørn (Aqttila pomarina) 
En ungfugl passerede Flagbakken hver morgen 
i dagene 8.-12. maj omkring kl. 0815. Den blev 
på Grenen til henimod midt på eftermiddagen. 
Tidligere er set en formodet lille skrigeørn d. 6. 
april 1968 (Brandt & al. 1970). Ørnen er ankom
met til de nordligste ynglepladser i slutningen 
af april. 
Aftenfalk (Falco vespertinus) 
Fire iagttagelser fra 1971 : 27. april, en han; 12. 
maj, en han; 24. maj, en ungfugl og 4. juni, en 
hun. Jeg har tidligere set ung aftenfalk på Ska
gen, to gange i august 1968. Desuden er der en 
iagttagelse fra den 8. maj 1970, en han (Netter
strøm 1971). Arten trækker gennem Mellemeuro
pa fra slutningen af april til begyndelsen af juni. 

Turteldue (St-reptopelia decaocto) 
To gange set ved Flagbakken, d. 5. og 13. maj, 
samt to gange i Ellekrattet på Grenen, den 23. 
maj og 5. juni, alle gange l ex. Der er to tidli
gere iagttagelser, juli 1963 og 29. maj 1964, beg
ge gange l ex. (Dantoft & al.). Fuglen ankom
mer til ynglepladsen fra midten af april til slut
ningen af maj. 

Lille fluesnapper (Ficedttla parva) 
l ex. hørt ved Flagbakken den 12. maj, og op 
til 3 ad gangen set i Ellekrattet den 17. maj. 
Disse fugle blev set allerede dagen før af pro
visor Olvar Læssøe (pers. medd.). Arten ankom
mer til ynglepladsen i begyndelsen eller midten 
af maj. 

Rødtoppet fuglekonge (Regultts ignicapillus) 
En syngende han i et af de få grantræer ved 
Ellekrattet på Grenen den 27. maj. Er normalt 
ankommet til ynglepladsen i april. 

Gulirisk (Serintts serinus) 
En syngende han nær Hvide Fyr den 27. maj. 
I slutningen af juni, l ex. syd for Skagen (Hen
rik Korning Pedersen, pers. medd.). Ankommer 
til ynglepladsen i april. 



Tre arter er set på forlænget h·æk på 
Skagen i tidligere år, men forekom ikke 
i 1971: 
Stor skrigeøm (AquUa clanga) 
l ex. den 6. maj 1966 (Dantoft & al.) og 27. 
marts 1970 (Jens Kirkeby, pers. medd.). Ankom
sten til de næ1meste ynglepladser sker i begyn
delsen af april. 
Biæder (Merops apiaster) 
l ex. maj 1952 (Heilmann 1958). Arten ankom
mer til ynglepladsen fra slutningen af april og i 
maj. 
Sortstrubet bynkefugl (Saxicola torquata.) 
En han den 27. marts 1946 (Hansen & Christen
sen 1960) og en han den 3. maj 1970 (J ens-O le 
Byskov, pers. medd.). Fuglen ankommer til yng
lepladsen omkring l. april. 

I tabel l er ankomsttid�punktet til Ska
gen sat i relation til beliggenheden af 
yngleområdet samt den foretrukne træk
retning om foråret. 

DISKUSSION 
I foråret 1971 iagttoges flere sydlige 
fugle på Skagen end nogensinde før. Al-

Tabel l 

le disse fugle har udbredelse sydøst for 
Danmark, de fleste endda udelukkende 
der. Forekomsterne falder sammen med 
perioder med godt vejr, d.v.s. høje dag
temperaturer, tørt vejr og østlige vinde. 
I godt vejr er desuden den ornitologiske 
aktivitet højest. 

Der er ingen sammenhæng mellem 
foretrukken nordvestlig trækretning og 
tidlig ankomst til Skagen. Steppehøg og 
aftenfalk, der begge yngler sydøst for 
Danmark og ikke trækker nordvest om 
foråret, ankom henholdsvis sent og nor
malt til Skagen i 1971. Sortstrubet byn
kefugl, der kun yngler sydvest for Dan
mark og trækker nordøst om foråret, 
blev ikke set på Skagen i foråret 1971 -

måske på grund af de vedholdende øst
lige vinde. Der blev dog set l ex. på 
Hesselø medio maj 1971 (Jørgen Rabøl, 
pers. medd.). 

Der synes ikke at være nogen tydelig 
forskel på forlænget træk strictu sensu 

Beliggenheden af yngleområdet, trækretningen om foråret og ankomsttids
punktet til Skagen for fuglearter, der er set på forlænget træk på Skagen 
i foråret 1971 eller tidligere. 
Situation of breeding area, direction of spring migration, and time of anival 
at the Skaw of hirds seen on prolanged migration at the Skaw during the 
spring 1971 or earlier. 

Yngleområde Trækretning Ankomsttidspunkt 
SV sø NV til Skagen 

for Danmark om foråret normalt sent 

Breeding area Migrating Time of anival 
s w SE NW at the Skaw 
of Denmark in spring normal la te 

Gieania ciconia + + (+) + 
Gieania nigra + (+) + 
Plegadis falcinellus + (+) + 
Milvus migm118 + + (+) + + 
Circus macrourus + + 
Aquila pomarina + + + + 
Aqttila clanga + + + + 
Falco vesperUnus + + 
Streptopelia decaocto + + (+) + + 
Merops apiaster + + (+) + 
Saxicola torquata + + + 
Ficedttla parva + + + 
Regulus ignicapillus + + (+) + 
Serinus serinus + + (+) + 
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og omstrejfen i nordlig retning. Flere ar
ter ankommer til Skagen både sent og til 
normal tid - nogle endda nærmest midt 
imellem. 

Observationerne i 1971 har næppe 
været mere effektive end Zobbe's og By
skov' s i tidligere år. Årsagen til den bety
delige forekomst af sydlige arter i 1971 
har givetvis været gunstige vejrfaktorer, 
formentlig høje dagtemperaturer i for
bindelse med østlige vinde. Men sam
menligningen af yngleområder, b·æh·et
ning og ankomsttidspunkt har ikke kun
net belyse årsagsproblemet yderligere. 

En spekulativ årsag til forlænget træk 
er de polyklorerede bifenyler (PBC), 
som i forsøg med rødhalse (E1'ithacus 
1"Ubecula) har medført forøget b·ækuro 
(Ulfstrand & al. 1971). Med tiltagende 
forurening kunne man forvente flere 
fugle på forlænget træk. Det vil derfor 
være af interesse at analysere fedtvæv 
fra sådane fugle for PCB og andre mil
jøgifte. 

Forfatteren er mag. scient. Jørgen Ra
bøl taknemmelig for gode råd og diskus
sioner. 

SUMMARY 
During the spring 1971 several southern species 
of hirds prolanged their migration and were 
observed at the Skaw, the northemmost point 
of Jutland. Most of the hirds occurred in pe
riods with high pressure and high temperature. 
The spring 1971 was charaterized by an un
usually high frequency of easternly winds. All 
of the southem species breed southeast of Den
mark, less than half of them breed southwest 
of Denmark too. Most of the hirds migrate to
wards the Northwest in the spring, but there 

Boganmeldelse 
Jens Thorup: Ferske vandes økologi. 92 sider. 
70 illustrationer. Pris kr. 39,70. P. Haase & Søns 
Forlag. København 1973. 

Lidt forsinket er dette bind af Orienterings
serien kommet mig i hænde. Derfor denne sene 
og måske lidt for knappe omtale. Først behand
ler forfatteren energitilførslen, primærproduk
tionen, plantenæringsstofferne, iltforsyningen, 
strømforholdene samt fødekæderne i fersk vand. 
Dernæst beskrives plankton, bund- og bredfau-
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was no correlation between direction of spring 
migration and the time of arrival at the Skaw. 
Some of the hirds were delayed until late May 
or early June. It is concluded, that easternly 
winds, high pressure and high temperature sti
mulate some hirds to prolang their migration 
northwards through Jutland, until they are 
stopped by tl1e sea at the Skaw. 
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na samt vandløbenes organismer. De to sidste 
afsnit handler om lclassificeling af ferske vande 
og om den kulturpåvirkning, de er udsat for. 
Teksten er klar med mange konkrete oplysnin
ger. Illustrationsmaterialet er smukt og velvalgt, 
og ligesom seriens øvrige bind er dette også for
synet med indholdsfortegnelse, ordliste, littera
turfortegnelse og register. 

E. N. 



Hjortetunge (Asplenium scolopendrium L.) i Danmark 

Af Benjamin Øllgaard 
(Botanisk Institut, Aarhus Universitet, 

Nordlandsvej 68, 8240 Risskov) 

og Bemt Løjtnant 
(Ramshøjvej 21, Haslund, 

8900 Randers) 

With a summary in English 

Hjortetunge er en ejendommelig plante, 
der på grund af sit udelte tungeforme
de blad ikke kan forveksles med andre 
danske bregner (fig. 2). På grund af sit 
usædvanlige ydre har den fra gammel 
tid været henført til en særlig slægt: 
Phyllitis scolopendriU?n (L.) Nevm. Imid
lertid findes der adskillige eksempler på, 
at den har dannet hybrider med Asple
niwn-arter, både under naturlige forhold 
og i kultur. Derfor henregner man den 
nu oftest til slægten Asplenium. Denne 
slægt omfatter i forvejen en utrolig vari
ation i bladmorfologi. 

Hjortetunge dyrkes ret almindeligt i 
haver på grund af sine smukke, ofte kru
sede, overvintrende blade. Den har en 
lang historie bag sig som lægeplante. 
Den er stærkt snerpende (som vilde pæ
rer) og blev, udtrukket i øllet, anvendt 
til gavn for milten. Simon Paulli (1648) 
er den første, der angiver den for Dan
mark: »Hiorte-Tunge voxer noclcsom her 
udi Riget l dog ickun udi Hafver l hvor 
den blifver dyrcket oc plantet l thi paa 
Marcken oc udi Skofven er den neppe
ligen at finde«. 

En række fund af arten, kendt fra lit
teraturen eller fra belæg i Botanisk Mu
seum, København, stammer tydeligvis 
fra dyrkede eller udplantede eksempla
rer, således: Hillerød (1881), Nørager 
Skov (1884, distr. 42), Ørslev Skolehave 
(1971, dish·. 41). 

Nogle få ældre fund anses for at re
præsentere naturlige voksesteder. Det 
gælder Dronninggård (1688) og Sorgen
fri (1876, distr. 45 a), samt Aborrebjerg 
1863 på Møns Klint (Wiinstedt 1953). 
Alle disse synes at være forsvundet. 

I de senere år er der gjort flere fund 
af Hjortetunge, således i en stensat brønd 
ved Lykkesholm (1961, distr. 31), hvor-

Flora og Fauna 81: 5-8. Arhus 1975. 

fra den nu er forsvundet. Fra Brændbolt 
(1955, dish·. 44) er den ·ligeledes fundet 
vildtvoksende i en brønd (Hansen 1961). 
Dertil kommer to fund fra henholdsvis 
Daubjerg (1962, dish·. 15) og fra Svin
kløv (1970, dish·. 6), hvor arten fortsat 
trives. Kortet på fig. l viser de danske 
forekomster, der sandsynligvis er spon
tane. 

Bevoksningerne i Daubjerg og Svin
kløv har været genstand for nøjere iagt
tagelser, der meddeles her: 

Daubjerg-bevoksningen består af fem 
individer inden for et ganske lille områ
de. De vokser her på en nordeksponeret 
skrænt med 30-40° hældning under en 
tæt busk- og træbevoksning. Træerne er 
overvejende 5-7 m høje, tyndstammede 
Quercus petmea, samt enlcelte vrange 
bøge. Busklaget udgøres af Sarbus aucu
paria, Fmngula alnus, Vibumum opulus 
samt spredte og døende Juniperus com
munis. Hjortetunge vokser på den skyg
gede bund i et plantesamfund, der er 
domineret af Dryopteris filix-mas og Po
lypodium vulgare. I øvrigt forekommer: 

Convallaria majalis, Cystopterls fragilis, Dacty
lis glomerata, Deschampsia flexuosa, Epilobium 
monta.num, Equisetum amense, Fra.garia vesca, 
Genm mbanum, Lactuca muralis, Luzula pilosa, 
Oxalis, acetosella., Rubus saxatilis, Stellaria holo
stea, Viola reichenbachiana, Vemnica chamae
drys og Urtica dioeca. Mosdækket udgøres af 
Brachytecium n1tabulum, Eurynchium striatum, 
Laphocolea bidentata, Mnium liomu'm, M. un
dulatu.m, Oxyr·rhynchiwn praelongum, O. swart
zi-i, Rhytidiadelphus squarmsus og R. triquetrus. 

J ordbunden er løs, kalkrig og homo
gent finsandet. Jorden er fattig på orga
nisk materiale og humuslaget næsten 
manglende under det tynde bladdække. 
En pH -måling (glaselektrode) viste pH 
7,8-7,9. Lokaliteten er geomorfologisk 



kunstig. Det kuperede terræn skyldes de 
opgravede jordmasser fra nedgangene til 
kalkgruberne. V ed århundredeskiftet var 
terrænet dækket af ene og egepur, det 
sidste holdt nede af græssende kreatu
rer. Efter græsningens ophør er der dels 
sket en naturlig træforøgelse, men også 
en træplantning. 

Ved Svinkløv findes en bevoksning på 
ca. 25 individer (fig. 2). Hjortetunge 
vokser her på en af de nordeksponerede 
klove, nogle få m oppe ad skrænten. 
Hældningen er 35-40°. Planterne vokser 
over en strækning på omkring 25 m i 
omtrent samme niveau på skrænten. Ho-

Fig. l. Udbredelsen af Asplenium scolopendr-i
um L. i Danmark. Kun spontane eller naturali
serede forekornster medtaget. 
Distribut-ion of natttralized or spontaneous As
plenium scolopendrium in Denmark. 
e Nulevende fund med herbanebelæg (Extant, 

sampled occurrences). 
0 Nulevende fund, uden belæg (Extant, un

sampled occurrences). 
EB Forsvundet, med belæg (Extinct, sampled). 
O Forsvundet, uden belæg (Extinct, unsampled). 
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vedparten findes i et felt på nogle få m2• 
Lokaliteten er noget vindeksponeret, og 
vegetationen er omkring hovedpopulati
onen 20-40 cm høj, med enkelte spredte 
halvmeterhøje buske af Rosa, Hippohae 
og Junipe1'Us. I dette område, der er do
mineret af Hippohae og Dactylis glome
mta, er følgende arter noteret: 

Agrimonia eupatoria, Angelica silvestr-is, Carex 
flacca, Cirsium pratense, CUnopodium vulgare, 
Dryopteris carthusiana, Dryopteris filix-mas, 
Epilobium montanum, Equisetum ar-vense, Eu
phrasia nemorosa, Festuca rubra, Fragaria vir-i
dis, Galium pumilum ssp. septentr-ionale, Gali
um verum, Geranium sanguinettm, Holcus lana
tus, Juniper-us communis, Lathyr-us pratense, 
Moehringia triner-via, Plantago lanceolata, Plan
tago maritima, Plantago media, Poa pratensis, 
Potentilla erecta, Primula veris, Ranunculus re
pens, Rosa r-ubiginosa, Rosa spinosissima, Rosa 
villosa ssp. mollis, Rubus caesius, Rumex aceto
sa, Senecio ;acobaea, Solidago virgaurea, Stella
ria media, Tussilago farfara, Urtica dioeca, Ve
ronica chamaedrys, Veronica officinalis, Vicia 
cracca og Viola canina. Mosdækket: Brachythe
cium rutabulum, Calliergonella cuspidata, Hyp
num cttpressiforme, Pleurozium schreberi, Rhyti
diadelphus squarrosus og Scleropodittm pur-um. 

J ordbunden er meget løs og hvidlig af 
den megen kalk. Den dominerende frak
tion er finsand med en gruskomponent 
af kalk og flint. Humuslaget er næsten 
manglende. Såvel ved Daubjerg som ved 
Svinkløv er jordbunden basisk. PH-må
linger viste pH 8, 0-8,1. 

Umiddelbart er det overraskende at 
finde en så fugtighedsyndende art som 
Hjortetunge på en så vindeksponeret lo
kalitet. Man må imidlertid tænke på, at 
blot de omgivende planter som her ra
ger lidt op, vil de yde en betydelig be
skyttelse for en lav plante.Desuden be
tyder havets umiddelbare nærhed en 
næsten konstant høj luftfugtighed og 
gunstige overvintringsvilkår på grund af 
de milde vintertemperaturer. Disse for
hold er utvivlsomt medvirkende til den 
rigdom på bregner, der i det hele ken
detegner området ved Svinkløv og Un
derlien. 

Asplenium scolopendrium's hovedud
bredelsesområde er Europa, men der fo-



Fig. 2. Asplenium scolope11drium L. ved Svinkløv. (Hm·t's Tongue at Svin
kløv) April l970. B. Øllgaard fot. 

rekommer en tetraploid race i Japan og 
det østlige Nordamerika. I Europa er ar-· 
ten diploid. Dette gælder også Svinkløv
planten, hvis kromosomer er talt på ma
teriale, transplanteret til Botanisk Insti
tut, Aarhus Universitet. Tællinger af mei
osen viste 36 hivalenter. 

Hjortetunge er hyppig i Irland, Stor
britannien, Vest- og Centraleuropa, Mid
delhavslandene, og den når via Kauka
sus til sydenden af det Kaspiske Hav 
(Meusel et al. 1965). I Nordeuropa og 
Skandinavien er den sjælden. Den fore
trækker her lokaliteter af samme type 
som i det øvrige udbredelsesområde: 
beskyttede slugter i skove, brønde, klip
pespalter og klippehuler, fortrinsvis på 
kalkrig jordbund, men undertiden også 
på kalkfattig bund. 

I Holland, hvor arten er sjælden, an
gives den fra gamle, fugtige mure, på 
mure, på vejkanter, i brønde og i klit
ter under Hippohae (Heukels-Van Oost
stroom 1970). Christiansen (1953) angi
ver den fra 4 lokaliteter i Slesvig-Hol
sten, og dertil kommer et par nyere 
fund, således et basaltdække på et hav
dige på Sild og på en kirkemur på Pell
worm (Hansen 1964). 

I Skandinavien er den kun kendt fra 
enkelte lokaliteter på Gotland, i Hal
land, Skåne og det sydligste og sydvest
ligste Norge (Hulten 1971). Den vokser 
her i brønde, i grotter og på skyggefulde 
klipper, helst på kalk, og den anses for 
at være spontan. 

Da Hjortetunge har været dyrket så 
længe og så almindeligt herhjemme, er 
det vanskeligt at afgøre, om de 7 lokali
teter på kortet repræsenterer naturlige 
bevoksninger eller om der er tale om 
forvildede forekomster som følge af spo
respredning fra haver. Egentlig udplant
ning er usandsynlig, i hvert fald i Dau
bjerg og Svinkløv. 

Danmark ligger i randen af artens ud
bredelsesområde, men er på alle sider 
omgivet af naturlige omend fåtallige fo
rekomster. De økologiske forhold, hvor
under den optræder i Danmark svarer 
til de udenlandske. Såvel plantegeogra
fisk som økologisk synes der derfor ikke 
at være noget, der taler imod, at Asple
nium scolopendrium skulle være spontan 
i Danmark. 

Det vides, at mange oceanøer er ble
vet koloniseret af bregnearter, der vok
ser flere tusinde km fra øerne. Denne 
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langdistancespredning foregår ved at 
bregnesporer hvirvles op i luftstrømme. 
I betragtning af disse forhold forekom
mer det sandsynligt, at de danske fore
komster af Hjortetunge kan stamme fra 
Storbritannien, hvor den er almindelig, 
og hvorfra vore fremherskende vinde 
kommer. Da de danske bevoksninger af 
Hjortetunge er meget små, er der anled
ning til at frygte for deres skæbne. Der 
er grund til at appellere til samlere, om 
de vil skåne denne sjældne og ejendom
melige plante, så den kan bevare sin 
plads i den danske flora. 

Alfred Hansen, Botanisk Museum, Kø
benhavn, har været os behjælpelig med 
oplysninger fra det Danske Hebarium 
og fra TBU-kartoteket på Museet. Der
for skylder vi ham vor bedste tak. 

SUMMARY 
Asplenfum scolopendriu.m L. in Denmark 
Asplenium scolopendrium has long been known 
as a cultivar in Danish gardens. Until few years 
ago very few occurences, which have now dis
appeared, were considered to be spontaneous 
or naturalized. Two recent finds are still alive 
and appear to be natura! sites. One at Daubjerg 

Boganmeldelse 

Colin P. Groves: Horses, Asses and Zebras in the 
Wild. 192 sider, talrige tekstfigurer. David & 
Charles, Newton Abbot 1974. Pris : f, 3,50. 

En særdeles god og vel illustreret fremstilling 
af hesteslægtens nulevende og uddøde medlem
mer. I de sidste 100 år er 3 forsvundet, nemlig 
den sydafrikanske quagga, den sydøsteuropæi
ske tarpan og det syriske vildæsel, hvoraf de 
sidste, kendte individer døde henholdsvis 1883, 
1918 og 1929; andre vil forsvinde, hvis der ikke 
bliver passet på dem, evt. ved avl i fangenskab. 
Det sker med Przewalskis hest, hvoraf et par 
hundrede er s tam bogført; men det nubiske vild
æsel og den kapske bjergzebra trænger også til 
opmærksomhed. 

Efter en fyldig almen omtale af hestefamilien 
behandles vildhestene, incl. Australiens brum
bier og Amerikas mustanger samt 9 halvvilde, 
britiske ponystammer, hvis medlemmer dog har 
ejere, der kontrollerer dem. I det følgende ka-
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in Central Jutland grows on alkaline soil mixed 
with limestone from the subsoil. The habitat is 
a slope in Querct1s petraea forest. A species list 
is given. 

The locality at Svinkløv is a new record. The 
habitat is a coastal slope on limestone, where the 
plant grows in a vigorous vegetation of grasses 
and scattered shrubs. The soil is mixed with 
limestone fragments and is strongly alkaline. A 
species list is given. 

The possible sources of the Danish popula
tion are discussed. It is believed that the source 
area is Britain, where the species is frequent 
and from where the prevalent winds come. 

The map Fig. l shows the existing and extinct 
spontaneous localities. 
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pitel beskrives æslerne, hvoraf de to asiatiske, 
kiang og onager eller kulan, ofte kaldes halv
æsler på dansk. Det syriske æsel, der var en 
onager, var måske den tidligst tæmmede heste
form. Det nu eksisterende tamæsel tilhører den 
afrikanske art, men stammer næppe fra nogen 
af de nu eksisterende to underarter; oprindelig 
er det fmmentlig gjort til husdyr i de sydøstli
ge middelhavslande. Af de nulevende 3 zebra
arter er Burehell-zebraen i dag langt den tal
rigeste vildtlevende hesteart. De andre to er 
den sydafrikanske bjergzebra med den ustribe
de bug og den østafrikanske Grevy-zebra, der i 
systematisk henseende næppe står de 2 andre 
zebraformer nærmere end æslerne og de egent
lige heste. - Bag i bogen findes en række til
læg, hvor adskillige interessante oplysninger er 
overskueligt fremsat. 

B. Løppenthin 



Om kortlægningsmetodens anvendelighed i blandingsskov 

En fireårig undersøgelse ved hjælp af kortlægningsmetoden og redeeftersøgning 

Af Anders Pape Møller 
(Wittenberggård, Kraghede; 9380 Vestbjerg) 

With a summary in English 

INDLEDNING 
Der skulle gå 12 år fra kortlægningsme
toden blev beskrevet af Enemar (1959) 
til negative resultater fundet ved hjælp 
af samme metode blev publiceret (J en
sen 1971 a, b, c, 1972 a, b, c, d). I de 
mellemliggende år er utallige invente
ringer foretaget i mange forskellige lan
de og samtidig har kun enkelte undersø
gelser over den anvendte metodiks brug
barhed set dagens lys (foruden den oven
nævnte også undersøgelseme foretaget 
af Bell et al. 1973 og Haukioja 1968). 
Desværre synes selv Enemar et al. (1973) 
at opfatte de negative resultater fra 
Kagsmosen som »et isoleret tilfælde«. 
Efter min mening er der al mulig grund 
til skepsis, indtil andet er bevist! 

Henning Jensen og Ole Have Jørgen
sen takkes for at have gennemlæst, kom
menteret og kritiseret tidligere udkast til 
denne artikel. 

METODIK 
Prøvefladen er beliggende ved Kraghede 
(57°12'N, 10°00'E),Nordjylland. Områ
det består af 9.5 ha ret tæt blandigsskov 
med enkelte lysninger hist og her. 70°/o 
af træeme er rødgran (Picea abies), 100/o 
elm (Ulmus sp.) og resten røn (Sorbus 
sp.), skovfyr (Pinus silvestris), ask (Fmx
inus excelsior); mirabel (Prttnus cerasife
ra), ahorn (Acer pseudoplatanus), hvid
tjørn (Crataegus sp.), birk (Betula sp.) 
og eg (Quercw; sp.) forekommende i 
hyppighed efter den nævnte rækkefølge. 
900/o af området ligger 10 meter over 
havet, mens de resterende 10°/o ligger 8 
meter over havet. Den sidste del er ret 
fugtig. Langt størstedelen af nåletræer
ne er 10-30 år gamle og resten ca. 50 år. 

Flora og Fauna 81: 9-16. Arhus 1975. 

Løvtræerne er fortrinsvis 60-70 år og 
10-30 år gamle. Bundvegetationen er 
meget artsfattig og mange steder helt 
manglende. Enkelte steder findes dog 
små hindbærkrat (Rubus idaeus). 

Resultaterne af de første h·e års inven
teringer er tidligere publiceret, og inter
esserede læsere henvises til denne omta
le (Møller 1973). luventeringerne blev 
foretaget i tiden fra 1.5. til 12.6. med 10 
inventeringer pr. år. I årene 1970-73 
gennemsøgtes området »træ for træ« ef
ter reder 5 gange pr. år, nemlig 1.5., 
15.5., 30.5., 10.6. og 20.6. (enkelte rede
eftersøgninger er flyttet en eller to dage 
på grund af mangel på tid). Antallet af 
reder er herefter antaget at være lig med 
det faktiske antal ynglepar ( omlagte og 
andet, h·edie etc. kuld er ikke medreg
net). I årene 1970-73 er der samtidig fo
retaget intensive ringmærkninger i om
rådet hele året rundt med maksimalt 18 
net (10 X 2 meter), men sædvanligvis 
kun med 8-12 net efter samme metode 
som tidligere anvendt af Hensley & Co
pe (1951), Stewart & Aldrich (1951), 
Anderson et al. (1969) og Frederiksson 
et al. (1973). Alle disse arbejder har dog 
det til fælles, at ringmærkningen kun er 
foretaget i ret begrænsede perioder. l 
følgende længere perioder har der ikke 
været foretaget ringmærkning: 1970: 
25.-28.3., 10.-14.10., 1971: 7.-12.4., 21. 
-26.6., 1972: 23.-27.6., 1973: 26.2.-5.5., 
24.-30.6. og 6.-12.10. Diagrammerne, 
der er vist under omtalen af de enkelte 
arter, er konstrueret på grundlag af disse 
ringmærkninger og daglige dagbogsno
tater. Som sammenligningsgrundlag for 
de omtalte træktider er anvendt opgivel
ser fra Rabøl (1970). 
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Fig. 1-27. Antal individer set i årene 1970-73 
fordelt på femdagesperioder. 
Number of individuals seen in the years 1970-73 
distributed on five-days periods. 

l. Stor flagspætte (Dendrocopus ma}or). -
Great Woodpecker. 

2. Ringdue (Columba palumbus). - Wood 
Pigeon. 

3. Krage (Corvus COI'Oile). - Hooded Crow. 
4. Skade (Pica pica). - Magpie. 
5. Skovskade (Garndus glandarius).- Jay. 
6. Musvit (Par·us majot). - Great Tit. 
7. Blåmejse (Parus caerulescens). - Blue Tit. 
8. Sortmejse (Parus atm). - Coal Tit. 
9. Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes). -

W ren. 
10. Sangdrossel (Tmdus philomelos). -

Song-Thrush. 
11. Solsort (Ttt.rdtts merula). - Blackbird. 
12. Rødhals (Erithacus ru.becula). - Robin. 
13. Gulbug ( Hippolais ·icte-rus). - Icterine 

Warbler. 
14. Havesanger (Sylvia bol'in). - Garden

Warbler. 
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15. Tornsanger (Sylvia communis). -
Whitethroat. 

16. Gærdesanger (Sylvia Cl/.1'/'liCa) . - Lesser 
Whitethroat. 

17. Løvsanger (Phylloscopus trochilus). 
Willow-Warbler. 

18. Fuglekonge (Regulus regulus). - Golderest 
19. Grå Fluesnapper (Muscicapa striata). -

Spotted Flycatcher. 
20. Jernspurv (Prtmella modularis). - Dunnock. 
21. Skovpiber (Anthrts trivialis). - Tree-Pipit. 
22. Hvid Vipstjert (Motacilla alba). - White 

Wagtail. 
23. Grønirisk (Chloris chloris). - Greenfinch. 
24. Tornirisk (Carduelis cannabina). - Linnet. 
25. Grønsisken (Carduelis spinus). - Siskin. 
26. Bogfinke (Fringilla coelebs). - Chaffinch. 
27. Gulspurv (Emberiza ci.trinella). -

Yellowhammer. 
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ARTSGENNEMGANG 
Stor flagspætte (Dendrocopus major) 
Ifølge kortlægningsmetoden l par 1972. En han 
hamrede ivrigt og vedvarende fra midten af 
april til midten af maj for at prøve at lokke en 
hun til sig. Et redehul udhuggedes i de sidste 
aprildage. 15.5. forlod hannen sit territorium. 
21.-29. juli sås samme han i området (fuglen 
blev fanget og ringnummeret aflæst). I fig. l 
ses forekomsten af Stor flagspætte i de fire år. 
I alt 9 er konstateret i juli. Det har næsten ude
lukkende drejet sig om ungfugle. I månederne 
september-november er der konstateret 28 fug
le, hovedsagelig under invasionen i efteråret 
1972. 

Ringdue (Columba palumbus) 
Ifølge kortlægningsmetoden 2 par 1970, l par 
1971 og 2 par 1972-73. 1970-71 2 reder og 1972 
-73 3 reder. Sammenfattende må det siges, at 
ringduerne kan være vanskelige at inventere. Til 
eksempel kan nævnes, at kun 2 par registeredes 
i 1972, fordi det tredie par anbragte en ny rede 
i umiddelbar nærhed af par nr. 2, efter at den 
første rede var blevet ødelagt. Hannen fra par 
nr. 3 begyndte herefter at synge på næsten de 
samme steder, som hannen fra par nr. 2 havde 
gjort! l fig. 2 ses antallet af ringduer i de fire 
år. Tydelige forårstoppe ses i marts og april. I 
juli-september ses påfaldende mange ringduer. 
Dette skyldes først og fremmest den store akti
vitet, de udfolder arnkling høsten. Ingen tyde
lige maksima er til stede i efteråret. Samtidig 
bør det bemærkes, at yderst få ringduer ses i 
november-februar og næsten ingen i december 
-januar. To store vinterflokke ses tydeligt af di
agrammet. 

Som for andre større fugles vedkommende 
vil inventeringer udelukkende baseret på kon
krete fund sikkert give langt det bedste resultat. 

Krage (Corvus corone) 
Ifølge kortlægningsmetoden l par hvert år. I 
virkeligheden l par 1970 og 1972-73 2 par. 
Denne afvigelse skyldes sikkert, at det ene par 
i 1971 næsten aldrig opholdt sig i området 
bortset fra æglægning, rugning og fodring af 
unger. Arten registreres bedst ved hjælp af den 
af Jørgensen (1970) omtalte metode. Fig. 3 viser 
den samlede forekomst af Gråkrage i årene 1970 
-73. Efterårstræk er konstateret fra ult. septem
ber til pr. november med langt de fleste fugle 
fra 11.-20. oktober. Rabøl (1970) angiver, at ef
terårstrækket er størst ult. oktober - pr. novem
ber. Arten er talrig som vintergæst Enkelte 
trækbevægelser er konstateret i vinterhalvåret. 
Forårstræk er konstateret fra pr. marts til ult. 
a pli!. 

Skade (Pica pica) 
2 par i 1970-71 og l par 1972-73 ifølge kort
lægningsmetoden. Samme antal reder er fundet. 
Arten inventeres lettest i april før træerne 
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springer ud ved at finde rederne, som det �le
rede tidligere er nævnt af Hansen (1950). F1g. 4 
viser forekomsten af skader i årene 1970-73. In
gen tydelige trækbevægelser er konstateret med 
sikkerhed. Antallet af skader er temmelig højt i 
vintermånederne, fordi en kollektiv overnat
ningsplads findes i umiddelbar nærhed af op
tællingsområdet. 

Skovskade (Garmlus glandarius) 
l par i 1972-73. En rede fundet i 1971 og et 
kuld nylig udfløjne unger iagttaget i 1972. Se
nere blev denne rede også fundet. Arten er 
overordentlig vanskelig at inventere, fordi den 
underligt nok er påfaldende tavs. Selv dens ad
varselsskrig høres meget sjældent. Dette var 
dog ikke tilfældet i 1973, hvor et par ofte foura
gerede i områdets nordlige del. De enkelte re
gistreringer er meget spredte, og det er derfor 
vanskeligt at fastlægge territoriegrænserne. Det 
samlede antal observerede skovskader er vist i 
fig. 5. Toppen pr. oktober skyldes udelukkende 
invasionen i 1972. Den mindre top i april kan 
forklares ved artens ret hyppige flokdannelse 
om foråret i forbindelse med yngletiden jvf. 
bl. a. von Schweppenburg 1939. 

Musvit (Parus major) 
Ifølge kortlægningsmetoden l par 1970, 3 par 
1971, 4 par 1972 og 2 par 1973. 3 reder 1971, 
4 reder 1972 og 2 reder 1973. Arten er uden 
tvivl vanskelig at inventere, som anført af Joen
sen (1965) og Jensen (1972 c). Fugle træffes of
te uden for deres territorier. Egentlige strejfere 
træffes især, efter at ynglesæsonen er overstå�t 
d. v. s. fra pr. juni. Mine inventeringer foregik 
på et så tidligt tidspunkt, at det lykkedes at få 
sorteret de fleste ikke-ynglende fugle fra. Det 
bedste tidspunkt for inventering af arten �r sik
kert i maj måned, måske endda pr. maJ. Det 
samlede antal fugle ses af fig. 6. Tydelig efter
årskulmination ses oktober-november. Ingen 
egentlig invasionsagtig forekomst er konstate
ret. Rabøl (1970) anfører, at flest trækgæster 
ses med. oktober. 

Blåmejse (Parus caemlescens) 
l par 1970-72 efter kortlægningsmetoden. l vir
keligheden l par 1971-72. Samme bemærkning 
må knyttes til denne art som nævnt under Mus
vit. Antallet af overskudsregistreringer i mit op
tællingsområde har dog været ret lille, men det
te er sikkert forårsaget af, at biotopen ikke har 
været optimal. I fig. 7 ses samtlige observerede 
og ringmærkede blåmejser i årene 1970-73. 
Den ret kraftige top i oktober-november skyl� 
des for en stor del invasionsagtig optræden 1 

1972. 

Sortmejse (Parus ater) 
Ifølge kortlægningsmetoden l par 1972-73

: 
2 

par 1972 og l par 1973. Sam�e be�ærknmg 
må knyttes til denne art som til Musvit. ?ve�
skudsregistreringer er konstateret 2 gange 1 maJ, 



l gang i juni og l gang i juli. Fig. 8 viser fore
komsten af Sortmejse 1970-73. Kulmination ult. 
september - pr. oktober stammer delvis fra in
vasionen 1972. 

Gærdesmutte (T1'0glodytes troglodytes) 
2 par i 1973. Kun en han med to vidtadskilte 
territorier. En hun tilstede på det ene territo
rium. Fig. 9 viser samtlige observationer af 
Gærdesmutte 1970-73. Kulmination ult. septem
ber. Rabøl (1970) angiver, at kulminationen 
sker ult. september - med. oktober. Forårstræk
ket synes at passere upåagtet, idet det sikkert 
er af meget begrænsede dimensioner. 

Solsort (Tt11'dus mewla) 
7 par i 1970, 6 par i 1971 og 5 par i 1972-73. 
Samme antal reder fundet. At disse reders pla
cering så i mange tilfælde overhovedet ikke 
stemmer overens med de enkelte hanners sang
poster, kan eventuelt antyde vanskeligheder 
ved inventering af arten (jvf. Joensen 1965 og 
Jensen 1972). Det faktum, at sangposteme ikke 
falder sammen med det område, hvor reden 
findes, er dog kendt fra flere forskellige arter 
som f. eks. Skovpiber (Anthus trivialis) (Enemar 
et al. 1973). Muligheden for, at fænomenet har 
en meget stor udbredelse, er tænkelig, men in
tet kan siges med sikkerhed, før nye undersø
gelser er foretaget. I maj er der konstateret 21 
overskudsregistreringer af ikke ynglende fugle, 
i juni 4 og i juli 28 (fortrinsvis ungfugle). Juni 
er uden tvivl den bedste måned til inventering 
af arten i blandingsskov. Sangintensiteten er 
dog på dette tidspunkt temmelig lav. Fig. 10 
viser samtlige solsorte i årene 1970-73. Forårs
trækket og efterårstrækket kulminerer henholds
vis ult. marts - pr. april og ult. oktober Dette 
stemmer overens med angivelser fra Rabøl 
(1970). 

Sangdrossel (Tttrdtts philomelos) 
l par hvert år ifølge kortlægningsmetoden. En 
rede fundet hvert år. Det er dog uvist, om dis
se reder tilhører fuglene, der er registreret un
der inventeringeme. Fig. 11 viser forekomsten 
af Sangdrossel. Forårstræk er konstateret fra pr. 
marts - med. maj. Disse sene trækgæster kan 
være skyld i registrering af flere par end der i 
virkeligheden findes, især da disse fugle kan 
synge. Efterårstræk fra pr. september - ult. ok
tober. Rabøl (1970) angiver det samme. Desu
den to vinterforekomster: 21.2.1972 l ex. og 
24.12.1972 5 ex. 

Rødhals (Erithacus rubecula) 
l par 1972-73. Ingen reder fundet. »Parret« i 
1972 blev registreret, fordi en gennemtrækker 
sang flere gange i begyndelsen af maj, hvoref
ter den forsvandt. Hele sommeren 1973 fandtes 
2 rødhalse i området. Den ene sang ihærdigt 
endnu pr. maj. Fig. 12 viser forekomsten af 
Rødhals. Forårstræk fra med. marts til med. 
maj. Efterårstræk fra med. august til ult. no-

vember. Rabøls (1970) angivelser svarer nøje 
hertil. 

Gulbug (Hippolais icterina) 
2 par 1970-71 og l par 1972-73. Antallet af re
der var det samme. I de to år, hvor der yngle
de to par, sang den ene han i to vidtadskilte 
områder, mens den anden han sang i et lille 
område klinet op af den første hans »ene<< ter
ritorium. Fig. 13 viser såmtlige gulbuge i åre
ne 1970-73. Forårstræk fra pr. maj til med. juni 
og efterårstræk fra ult. juli til pr. september. 
Rabøl (1970) angiver tilsvarende træktider. Det 
korte tidsrum, hvor gennemtrækkere ikke kan 
træffes, må vanskeliggøre inventering af arten. 

Havesanger (Sylvia borin) 
l par i 1970. En rede fundet 1970 sammesteds. 
Fig. 14 viser forekomsten af Havesanger i årene 
1970-73. Forårstræk fra med. maj til med. juni. 
Efterårstræk fra ult. juli til ult. september. Ra
bøls (1970) træktider svarer nøje hertil. Det 
faktum, at arten trækker meget sent, kan kun 
vanskeliggøre inventering, som i sig selv i for
vejen ikke er anset for at være let (Jensen 1972 
c). Samtidig er den oftest meget tavs og sang
perioderne er korte. 

Tomsanger (Sylvia communis) 
Et par i 1971. En rede fundet sammesteds sam
me år. Hannen sang længe og var derfor let at 
registrere. Arten er, som vist af Jensen (1971 c), 
meget vanskelig at inventere, hvor tætte be
stande findes. Forekomsten af Tornsanger i åre
ne 1970-73 er vist i fig. 15. Forårstræk fra pr. 
maj til pr. juni. Efterårstræk fra med. juli til 
med. september. Rabøl (1970) angiver forårs
trækket fra med. ap;:il til med. juni og efterårs
trækket fra ult. juli til med. oktober. Forekom
sten af trækgæster så sent som med. juni og så 
tidligt som med. juli besværer registrering af 
ynglefugle betydeligt. 

Gærdesanger (Sylvia currtcca) 
2 par hvert år ifølge kortlægningsmetoden. l 
rede 1970, 2 reder 1971-72 og ingen reder 1973. 
Fig. 16 viser samtlige gærdesangere 1970-73. 
Forårstræk fra pr. maj til med. juni. Efterårs
træk fra ult. juli til pr. oktober. Man bemærker 
hele to fugle fra oktober på en så vestligt belig
gende lokalitet, som den her omtalte. Rabøl 
(1970) angiver forårstræk fra med. april til med. 
juni med maksimum pr. - med. maj og efterårs
træk fra pr. august til pr. oktober. Det meget 
korte tidsrum, hvor trækgæster ikke kan træffes 
i større stil, besværliggør inventering, især da 
denne periode ligger meget sent. 

Løvsanger (Phylloscopus t1'0chiltts) 
3 par i 1970, 2 par i 1971 og l par i 1972-73. 
En rede i 1970. Jensen (1972 c) omtaler vanske
ligheden ved at inventere arten, og Enemar et 
al. (1973) publicerer resultaterne af et kombine
ret kortlægnings- og redeeftersøgningsprojekt, 
hvor henholdsvis 25 og 21 par blev fundet ved 
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hjælp af kortlægningsmetoden ved to uafhæn
gige optællinger, mens kun 19 reder fandtes. 
Denne undersøgelse blev foretaget i et område, 
hvor løvsangeren var den talrigste ynglefugl. 
Arten må siges at være uhyre problematisk, vel 
især i området med tætte bestande. Fig. 17 vi
ser forekomsten af Løvsanger 1970-73. Forårs
træk fra pr. maj til ult. maj og efterårstræk fra 
ult. juli til pr. oktober. Rabøl (1970) angiver 
lignende træktider. 

Fuglekonge (Regult1s regulus) 
l par 1970-72 og 2 par 1973. En rede fundet i 
1970 og 2 reder i 1973. Fig. 18 viser forekom
sten af Fuglekonge. Forårstræk fra med. marts 
til pr. maj og efterårstræk fra pr. september til 
ult. november. Rabøl (1970) nævner lignende 
træktider. Ret hyppig vintergæst De ynglende 
hanner kunne ses i det meste af området under 
fouragering, og i områder med tætte bestande 
er det sikkert en vanskelig art at inventere. 

Grå fluesnapper (Mu.Ycicapa striata) 
l par 1970 og 2 par 1971. Det samme antal re
der fundet. Arten er forholdsvis tavs i yngleti
den, og hvis inventeringeroe foretages før un
getiden, vil kun et fåtal af parrene blive regi
streret som vist af Joensen (1965). Fig. 19 viser 
samtlige grå fluesnappere. Forårstræk fra med. 
maj til med. juni og efterårstræk fra pr. august 
til ult. september. Rabøl (1970) angiver forårs
trækket fra ult. april til med. juni og efterårs
trækket fra pr. august til med. oktober. De me
get sene/tidlige trækgæster vanskeliggør inven
tering. 

Jernspurv (Prunella modularis) 
l par 1970, 2 par 1971-72 og 3 par 1973. 2 re
der fundet 1970-71, 3 reder 1972 og 2 reder 
1973. Fig. 20 viser samtlige jernspurve i årene 
1970-73. Forårstræk fra pr. marts til med. maj 
og efterårstræk fra med. august til ult. novem
ber. Rabøl (1970) angiver samme træktider. Det 
er bemærkelsesværdigt, at mens efterårstrækket 
er af langt større dimensioner end forårstræk
ket i mit optællingsområde, viser Jensen (1971 
b) et langt større forårstræk Som allerede 
nævnt af Enemar (1959), Joensen (1965) og Jen
sen (op. cit.) er jernspurven ret vanskelig at in
ventere. De enkelte territorier varierer meget i 
størrelse, som allerede nævnt af Jensen (1971 
b). Gennemtrækket ses som sagt til langt ind i 
maj, og dette kan medvirke til, at et forkert re
sultat nås. 

Skovpiber ( Antlws trivialis) 
l par 1971-73. Ingen reder fundet. I alle årene 
har det drejet sig om syngende, ikke-ynglende 
hanner. Fig. 21 viser forekomsten af Skovpiber 
1970-73. Forårstræk fra med. april til ult. maj 
og efterårstræk fra pr. august til med. oktober. 
Rabøl (1970 )angiver lignende træktider. Arten 
inventeres sikkert lettest med. - ult. juni, hvor 
ingen gennmtrækkere ses, og hvor hannerne 
endnu synger. 
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Hvid vipstjert (Motacilla alba) 
l par 1972-73. l rede fundet begge år. Fig. 22 
viser forekomsten af Hvid vipstjert 1970-73. 
Forårstræk fra med. marts til pr. maj og efter
årstræk fra ult. juli til med. november. Rabøl 
(1970) angiver samme træktider. 

Rødrygget tornskade (Lanius collurio) 
l par 1970. l rede fundet samme år. Sang kon
stateredes kun ganske enkelte gange i juni. Kun 
{m fugl iagttaget udover ynglefuglene, nemlig 
8.6.1970. 

Stær (Stwnws vulgaris) 
l par 1970 og 1972-73. En rede fundet de sam
me år. Ingen ikke-ynglende observeret i måne
nederne maj-juli bortset fra ungerne. 

Grønirisk (Chloris chloris) 
l par 1972-73. Ingen reder fundet. Fig. 23 vise1· 
forekomsten af Grønirisk. 

Grønsisken (Carduelis spinus) 
l par 1970 og 1972. Ingen reder fundet. I 1970 
drejede det sig om et oversomrende par, mens 
der i 1972 kun bemærkedes en han. Begge han
ner sang kraftigt og vedvarende det meste af 
maj. Fig. 24 viser forekomsten af Grønsisken. 
Efterårstræk fra pr. september til pr. december 
og forårstræk fra pr. marts til pr. maj. Der ses 
flere markante trækbevægelser i vintermåne
derne. 
Tornirisk (Carduelis canna.bina) 
l par 1972. Ingen rede fundet. Fig. 25 viser fo
rekomsten af Tornirisk. Forårstræk fra med. 
marts til pr. maj og efterårstræk fra pr. septem
ber til pr. november. Man bemærker 9 fugle i 
december. Rabøl (1970) nævner lignende træk
tider. 
Bogfinke (Fringilla coelebs) 
4 par 1970, 3 par 1971 og 4 par 1972-73. 1970 
3 reder eller overensstemmelse med ovenståen
de. Fig. 26 viser forekomsten af bogfinke. Ty
delig kulmination med. april og ult. september. 
I maj er der fundet 25 overskudsregistreringer, 
mens der i juni kun er {m. Set ud fra dette syns
punkt er juni den bedste måned til inventering. 
Sangintensiteten er på dette tidspunkt meget 
lav, hvis fuglene overhovedet synger (jvf. bl. a. 
Jensen (1972 c)). 

Gulspurv (Emberi.za citrinella) 
5 par 1970-72 og 6 par 1973. Det samme antal 
reder fundet. Fig. 27 viser forekomsten af Gul
spurv. Bortset fra mange fugle i vintermåne
derne er forekomsten ret jævn året igennem. 
Fra maj haves 16 overskudsregistreringer, mens 
der kun er 2 i juni. 

Gråspurv (Passe!' domesticus) 
l par 1972. l rede samme år. Ingen svingninger 
i antallet af fugle. 

Skovspurv (Passer montanus) 
l par 1972-73. En rede fundet samme år. Bort
set fra yngletiden er arten ikke konstateret in
den for optællingsområdet 



Tabel l 

AntalJet af ynglepar af de enkelte arter i årene 1970-73 fundet ved 
hjælp af kortlægningsmetoden og (i parentes) antallet af ynglepar 
fundet ved hjælp af redeeftersøgning. Nederst ses desuden overvur-
deringen af ynglepar, når kortlægningsmetoden er benyttet. 
The number of breeding-pairs in the years 1970-73 found by means 
of the mapping method and (in brackets) the corresponding number 
found by means of the nest-search. At the hottom the total ooer-est·i-
mation in the yea·rs 1970-73 is shown. 

1970 1971 1972 1973 

Stor flagspætte (D. major) 1(0) 
Ringdue (C. palumbus) 2(2) 1(2) 2(3) 2(3) 
Krage (C. corone) 1(1) 1(1) 1(2) 1(1) 
Skade (P. pica) 2(2) 2(2) 1(1) 1(1) 
Skovskade (G. glandaYius) 0(1) 1(1) 1(0) 
Musvit (P. major) 1(0) 3(3) 4(4) 2(2) 
Blåmejse (P. caerulescens) 1(0) 1(1) 1(1) 
Sortmejse (P. ater) 1(2) 1(2) 1(1) 
Gærdesmutte (T. troglodytes) 2(1) 
Solsort (T. merula) 7(7) 6(6) 5(5) 5(5) 
Sangdrossel (T. philomelos) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 
Rødhals (E. rubecula) 1(0) 1(0) 
Gulbug (H. icterina) 2(2) 2(2) 1(1) 1(1) 
Havesanger (S. borin) 1(1) 
Tomsanger (S. communis) 1(1) 
Gærdesanger (S. curruca) 2(1) 2(2) 2(2) 2(0) 
Løvsanger (Ph. trochilus) 3(1) 2(0) 1(0) 1(0) 
Fuglekonge (R. regulus) 1(1) 1(0) 1(0) 2(2) 
Grå fluesnapper (M. striata) 1(1) 2(2) 
Jemspurv (P. modularis) 1(2) 2(2) 2(3) 3(2) 
Skovpiber (A. trivialis) 1(0) 1(0) 1(0) 
Hvid vipstjert (M. alba) 1(1) 1(1) 
Rødrygget tornskade (L. collurio) 1(1) 
Stær (S. vulgaris) 1(1) 1(1) 1(1) 
Grønirisk (Ch. chlol'is) 1(0) 1(0) 
Grønsisken (C. spinus) 1(0) 1(0) 
Tornirisk (C. cannabina) 1(0) 
Bogfinke (F. coelebs) 4(3) 3(3) 4(4) 4(4) 
Gulspurv (E. citrinella) 5(5) 5(5) 5(5) 6(6) 
Gråspurv (P. domesticus) 1(1) 
Skovspurv (P. montanus) 1(1) 1(1) 

I alt/Total 39(32) 35(32) 44(39) 42(33) 
Overvurdering/Ooer-esima.tion 22,88 9,38 12,82 27,27°/o 
Gennemsnit/ Average 18,09°/o 

KONKLUSION 
Denne artikel omtaler undersøgelser over 
ynglefuglebestanden i en vendsysselsk 
blandingsskov ved hjælp af kortlægnings-

metoden og redeeftersøgning udført ef- . 
ter samme principper som omtalt af 
Enemar et al. (1973). Ud fra resultater
ne vil jeg på ingen måde konkludere, at 
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kortlægningsmetoden er uanvendelig i 
blandingsskov i almindelighed; metoden 
kan imidlertid ikke anvendes på min 
prøveflade, hvis man ønsker at få et ek
sakt tal for, hvor stor ynglebestanden er. 
Overvuderingeme har i gennemsnit væ
ret 18,090/o i de fire år med maksimum 
27,20/o og minimum 9,380/o (se tabel 1). 
Fremtidige undersøgelser i forskellige 
biotoper ved hjælp af inventeringer og 
intensiv farvemærkning vil vise meto
dens effektivitet. Indtil da kan man kun 
konkludere, at vi næsten intet ved om 
kortlægningsmetodens anvendelighed i al 
almindelighed. 

SUMMARY 

On the reliability of the mapping method in 
mixed plantations. A four-year study by means 
af the mapping method and nest-search. 
In the years 1970-73 this investigation dealing 
with the breeding-bird population in a mixed 
plantalion consisting of 70°/o common spruce 
(Pi.cea abies), 100/o elm (Ulmus sp.) and finally 
rowan (Sorbus sp.), Scotch pine (Pinus silve
stris) and others, took place at Kraghede (57° 
12'N, 10°00' E). The size of the area is 9.5 ha. 
An estimation of the breeding-bird population 
were made by means of the mapping method 
(10 investigations in the pei:iod 1st May to 12th 
June) . Five times every year the area was over
hauled for nests. The difference between the 
results of the investigation by means of the 
mapping method and the nest-searching is sup
posed to be the size of the over-estimation of 
the total population (see table 1). The average 
over-estimation is caluculated to be 18.090/o/ 
year. Intensive linging (8-18 mistnets used 
nearly every day) took place in the years 1970-
73. Figs. 1-27 are made from these ringings and 
daily observations in the area. 

The mapping method is usable in the foliow
ing species : Tw·dus memla, Hippolais icterina 
and Emberiza citrinella, while the number of 
the foliowing species were over-estimated: Syl
via curruca, Phylloscopus t1'0chilus and Regulus 
regulus. Frunella modularis was the only under
estimated species. 

Concluding, the mapping method can only 
be used in my studyplot when intensively co
lour-linging or nest-searching are practised at 
the same time. 
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Svampe fundet på Læsø 

Af Per Dnsberg 
(Norsvej 6 B, 1916 København V) 

Grunden til at publicere denne liste er 
bl. a. l) Læsø er i svampemæssig hense
ende næsten uundersøgt; dette fremgår 
tydeligt af litteraturlisten, som repræ
senterer, hvad vi har kunnet finde om 
emnet. 2) Listen vil forhåbentlig bevir
ke en øget interesse for øens svampeflo
ra. 3) Listen er et resultat af bl. a. to eks
kursioner, som Per Onsberg har foreta
get med støtte fra Det kongelige danske 
videnskabernes Selskab - for denne støt
te takkes hermed. 

Signaturforklaring : 
E. leg. et det. Erik R :Ud 1969 
K. leg. Karl Ped5rsen det. Per Onsberg 
M. leg. Karl Pedersen det. F. H. Møller 
O. leg. et det. Per Onsberg 1969 & 1973 

Fezizales 

Alettria auranUa (orange bægersvamp) 
Helvella lacunosa (grubet foldhat) 3, 4 
Leucoscypha 1'ttt-ilans (jomfruhår bægersvamp) 
Morehella esculenta (spiselig morkel) 4 

Helotiales 

Chlomsplenimn aemginosum (grønbæger) 3 
Geoglossum arenarium (klit-jordtunge) 
Hymenoschyphus Virgultomm (citrongul risbæger) 
Mitrula paludosa 
Sclerotinia tuberosa (anemonens knoldbæger) 4 

Phacidiales 

Lophode1'1nium pinastri (fyrrens spækkesvamp) 3 

Sphaeriales 
Diatrype st-igma 3 
Ustulina deusta (kulsvamp) 2, 4 
Xylosphaera hypoxylon (kuljordbær) 2, 3, 4 

Hypocreales 

Nectria cinnabarina (cinnobersvamp) 4 

Clavicipitales 

Claviceps purpurea (meldrøjer) l, 3 

Tapbrinales 

Taphrina betttlina (birkens hestekost) 4 

Aphyllophorales 

Auriscalpium vulgare (koglepigsvamp) 
Bjerkandera adustra (sveden sodporesvamp) 4 
Bjerkandera fmnosa (grågul sodporesvamp) 4 

Flora og Fauna 81: 17-20. Arhus 1975. 

og Karl Pedersen 
(9940 Byrum) 

P. leg. et det. Karl Pedersen 
R. leg. et det. Erik Raid 1970 

Nogle arter er uden angivelse af findested, 
resten er indsamlet på følgende fire lokaliteter: 
l. Nordmarken; denne er hovedsagelig dækket 
af hedelyng. 2. Skoven ( = Lunden), beliggende 
nord for Byrum, består hovedsagelig af eg 
iblandet birk, bævreasp og flere andre løvtræ
er. 3. Klitplantagen, bestående af ca. 40 årige 
plantede skovfyr iblandet selvsåede birke. 4. By
rum, d. v. s. haver, især ,læge Karl Pedersens 
pragtfulde og store have med adskillige træ
arter. 

For en fuldstændig citering af svampenavne 
henvises til de gængse værker over forskellige 
svampegrupper. 
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Cantharellus cibarius (almindelig kantarel) l, 3 
Cerrena unicolor (ensfarvet labyrintsvamp) 3 
elavaria argillacea (ensfarvet køllesvamp) 
elavaria inaequaUs (knippe-køllesvamp) 
Caltricia perennis (sand poresvamp) 3 
Carialus hirsutus (håret læderporesvamp) 3, 4 
Carialus pubescens, 3 
Carialus versicolor (broget lædersvamp) 3, 4 
Carialus zonatus, l, 3, 4 
Daedalea que1'Cina (egens labyrintsvamp) 2 
Duedaleapsis confmgosa, 4 
Ganoder-ma applanatmn (flad lakporesvamp) 4 
Gloephyllmn saepial'ium (fyrrens korkhat) 4 
Hapalopilus nidulans ( okkerrødlig poresvamp) 4 
Heterobasidion annosus (rodfordærver) 3, 4 
Hi.rschioporus abietinus (violet læderporesvamp) 3 
InonottiS obUqtws 
Inonotus mdiatus (spejlende ildporesvamp) l, 2 
Lenzites bet·uUna (birkekorkhat) 4 
Merulius coriwn (Jæder-åresvamp) 4 
Menllius t1·emellosus (bævrende åresvamp) 2, 4 
PhelUnus tremulae (bævreasp-ildporesvamp) 
PhelUnus igniadus (poppel-ildporesvamp) 2 
Phellinus pomaceus (blomme-ildporesvamp) 4 
Phellodon melaleucus 
P.iptopon1s betul·inus (birkporesvamp) l, 3, 4 
Polypon1s ciliaJus (vinter-stilkporesvamp) 3 
Polyporus squamosus (skællet stilkporesvamp) 3, 4 
Polyporus varius (foranderlig stilkporesvamp) l 
Paria versipora, 3 
Pycnoporus cinnabarinus (cinnober-læderporesvamp) 3 
Stereum hirsut·us (gul lædersvamp) 2, 3 
Stereum pttrpuremn (purpur-lædersvamp) 3, 4 
Sterettm wgosum (rynket lædersvamp) 
Stereum sanguinolentus (blødende lædersvamp) 3, 4 
Thelephora tel'l'estris (fliget frynsesvamp) l, 3 
Tyramyces caesius (blålig kødporesvamp) 2 

Agaricales 

Agaricus arvensis (ager-champignon) 
Agaricus bitorquis (vej-champignon) 
Agm·icus campestris (mark-champignon) 
Amanita citrina (kugleknoldet fluesvamp) 2, 3 
Amanita fulva (brun kam-fluesvamp) 3 
Amanita muscaria (rød fluesvamp) l, 2, 3 
Amanita phalloides (grøn fluesvamp) 
Amani.ta n1bescens (rødmende fluesvamp) l, 3 
Amanita vaginata (grå kam-fluesvamp) 
Armillaria mellea (honningsvamp) 2, 3, 4 
Baeospora conigena (koglebruskhat) 3 
Bolbitius vitellinus (gulhat) l 
Boletus eduZ.is (spiselig rørhat) 3 
CUtocybe cyathiformis (bæger-tragthat) 
Clitopilus pwnulus (gråhvid melhat) 3 
Collybia asema (homgrå fladhat) l, 3 
Collybia butyracea (keglestokket fladhat) 2 
Collybia dryophila (løv-fladhat) 3 
Collybia maculata (plettet fladhat) 3 
Collybia peronata (bestøvlet fladhat) 3 
Caprinus atmmentarius (almindelig blækhat) 4 
Caprinus comatt1s (paryk blækhat) 
Caprinus dissiminatus (bredsået blækhat) 4 
Caprinus micaceus (glimmer-blækhat) l 
Caprinus plicatil-is (hjul-blækhat) 2 
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CorUnarius delibutus (gul slørhat) 3 
Crepidottts mollis (blød muslingsvamp) 
Crepidotus variabilis (forskelligformet muslingsvamp) 
Cystoderma aminanti11a (okkergul grynhat) 3 
Flammulina velutipes (fløjlsfod) 
Galerina mycenopsis (honninggul hjelmhat) l 
Gomphidius gluti110sus (grøn slimslør) 3 
Gomphidius rutilus (brunrød slimslør) 4 
Gomphidius roseus (rosenrød slimslør) 
Hebelama crustuliniforme (almindeligt tåreblad) l, 2, 3 
Hygrophoropsis aurant-iaca (orangekanterel) 2, 3 
Hygmpho1'us citrimts (citrongul vokshat) l 
Hygrophonts conicus (kegle-vokshat) 
Hygrophorus hypothejus (frost-sneglehat) l 
Hygrophorus niveus (snehvid vokshat) l, 2 
Hygrophor·us pratensis (eng-vokshat) 
Hygrophor-us psittacinus (papegøje-vokshat) 
Hypholoma fascicula.re (knippe-svovlhat) 2, 3, 4 
Hypholoma subla.teririum (teglrød svovlhat) 2 
Laccaria a.metystina (violet ametysthat) 2, 3 

· 

Luccaria laccata (rød ametysthat) l, 2, 3 
Lactarius deUciosus (velsmagende mælkehat) 3 
Lactaritts glyciosmus (sødtduftende mælkehat) 3 
LaetaritiS hel·IJUS (mose-mælkehat) 3 
Lactarius quietus (ege-mælkehat) 2 
Lactarius ruf-us (rødbrun mælkehat) 3 
Lactaritts torminosus (skægget mælkehat) l, 2, 3 
Lactarius tttrpis ( olivenbrun mælkehat) 3 
Leccinum aurantiacum 
Leccinum rufescens (skælstokket rørhat) 
Leccinttm scabmm (rufodet rørhat) 3 
Lepiota awtesquamosa (pigget parasolhat) 
Lepiota cristata (stinkende parasolhat) 3 
Lepiota excoriata (mark-parasolhat) 
Lepiota procera (stor parasolhat) 3 
Lepiota rhacodes (rabarber-parasolhat) l 
Lepista nuda (violet hekserings-ridderhat) 2, 4 
Lepista personata (bleg hekserings-ridderhat) 2, 4 
Lyophyllum aggregatum (røggrå gråblad) 4 
Marasmius a.ndrosaceus (trådstokket bruskhat) 3 
Ma.rasmi.tts oreades (elledansk-bruskhat) l, 4 
Marasmius rotula (hjulbruskhat) 4 
Marasmitts scorodonius (spiselig 'løg-bruskhat) 2 
Melanoleuca meleleuca (sorthvid munkehat) l, 2, 3 
Mycena epipterygia (gulstokket huesvamp) l, 3 
Mycena galeric1tlata (toppet huesvamp) 2, 3 
Mycena galopoda (hvidmælket huesvamp) 3, 4 
Mycena pura (skær huesvamp) 2 
Mycena sa.nguinolenta (rødmælket huesvamp) 2 
OmphaUna fibula (orange navlehat) l, 2 
Panaeolus campanulatus (almindelig glanshat) 
Panellus stipticus (kliddet eupalethat) 
Panellus serotinus (sildig eupalethat) 4 
Paxillus involutus (almindelig netbladhat) 2, 3 
PhoUota apicrea, l 
Pholiota aurivella. (højtsiddende skælhat) 4 
Pholiota mutabilis (foranderlig skælhat) 4 
Pholiota spectabilis (fibret flammehat) 4 
Pholiota squarrosa (krumskællet skælhat) l, 3 
Ple1trotus ostreatt1s (almindelig østershat) 3, 4 
Pluteus ceminus (sodfarvet skærmhat) 4 
Psathyrella. hydrophila (lysstokket mørkhat) 2 
Psilocybe semilanceata (spids nøgenhat) 
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Rhodophylltts majalis (maj-rødblad) 4 
Rhodophyllus papillatus (puklet rødblad) 
Rhodophyllus rhodopolis (skov-rødblad) 
Russula aeruginea (græsgrøn skørhat) 3 
Russula albonigra, 3 
Russula cyano:rantha (broget skørhat) 3 
RttsSLtla densifolia (tætbladet skørhat) 3 
Rttssttla emetica (gift-skørhat) 3 
Russula lepida (fastskødet skørhat) 
Russula nigricans (sværtende skørhat) 2 
Russula ochroleuca (okkergul skørhat) 2 
Russula pseudodelica, 3 

K, P 
M 
p 
R 
o 
E, O 
R 
K, O 
E 
R 
R 
K 

Stropharia aeruginosa (spanskgrøn bredblad) l, 4 
Stmpharia sem.iglobata (halvkugleformet bredblad) l 
Suillus bovinus (grovporet rørhat) l, 3 

O, R 
M, R 
K, O, P, R 
K, M, O, R 
P, R 

Suillus luteus (brungul rørhat) l, 3 
Suillus pipera.tus (peber-rørhat) 
Suillus variegatus (broget rørhat) l 
Tricholoma flavovirens (ægte ridderhat) l, 3 
Tricholoma gmnbosa (vårmusseron) 4 
Tricholoma sulplwreum (svovl-ridderhat) 2 
Tricholoma terretun (jordfarvet ridderhat) l 
Tricholoma ustale (sveden ridderhat) 3 
Tricholomopsis mtilans (purpur-væbnerhat) 3 
Tubaria fttrfuracea (kliddet fnughat) 
Xerocomus badius (brunstokket rørhat) 
Xerocomtts subtomentosus (filtet rørhat) 3 

Gasteromycetales 

Bo vista nigrescellS (sortagtig bovist) 
Bovista plumbea (blygrå bovist) 
Calvatia exipuliforme (højstokket støvbold) 2, 3 
Calvatia caelata (skællet støvbold) 
Lycoperdon malle (umbrabmn støvbold) 3 
Lycoperdon pm·latttm (krystal-støvbold) l 
Lycoperdon pusillum (kliddet støvbold) l 
Scleroderma citrinum (almindelig bruskbold) 2 

Tremellales 

Calocera viscosa (guldgaffel) 2 
Dacrymyces stiliatus (tåresvamp) l, 2 
Exiclia glandulosa ( almindelig bævresvamp) 3, 4 

Uredinales 

Puccinia suaveolens (tidselmst) 4 

Myxomycetes 

Fuligo septica (troldsmørsvamp) 3, 4 
Lycogala epidendrmn (rødært) 3 
Tttbifera ferruginosa, 3 

LITTERATUR 
Hansen, E. Bille, 1954 : The Danish species o f Geoglos

sum and related genera. - Bat. Tidsskr. 51 :7-18. 
Jacobsen, J. P., 1879 : Fortegnelse over de på Læsø �g 

Anholt i 1870 fundne planter. - Bat. Tidsskr. 11:88-113. 
Lind, J., 1913: Danish Fungi as represented in the her

barium of E. Rostrup. 648 s. - Copenhagen. 
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Pedersen, K., 1971 : Bævreaspens poresvamp (Phellinus 
tremulae (Bond.) Bond & Boriss.) på Læsø. - Friesia 
9 :436. 

Strid, Å., 1972 : Aspeels an the Daedaleopsis Schroet. 
camplex (Polyporaceae) in Fennoscandia and Den
mark. - Rep. Deva Subartic Res. Stat. 9 :3.  



Foreningsmeddelelse 

NATURHISTORISK FORENING FOR JYLLAND 

Møder og ekskursioner 1974: 

7.3.74: Møde på Naturhistorisk Museum. »Status 
over livet i og ved Brabrand sø«, 

Fire naturhistoriske foreninger med hjemsted i 
Århus Amt - Østjysk Biologisk Forening, Dansk 
Ornithologisk Forenings lokalafdeling, Jysk For
ening for Naturvidenskab og Naturhistorisk For
ening for Jylland, afholdt to møder i marts/apiil 
om Brabrand Sø ved Århus. Møderne blev holdt 
i auditoriet på Naturhistorisk Museum i Århus 
og blev en stor succes med ca. 200 deltagere pr. 
aften. 

Ved det første møde, som drejede sig om li
vet i og ved søen, fremlagde seks foredragshol
dere, hvad man idag ved om søen og dens om
givelser med hensyn til flora og fauna. Det 
fremgik klart, at det stort set kun er sporadiske 
optegnelser og mindre undersøglser, man har 
foretaget i området. 

Mødet afsluttedes med en opfordring til in
teresserede om at melde sig, så man kunne få 
startet undersøgelsesrækker så hurtigt som mu
ligt. Botanisk Institut ved Århus Universitet 
samt Naturhistolisk Museum lovede at bakke 
projektet op og kunne tilbyde arbejdsplads og 
forskelligt udstyr til undersøgelserne. T. S. 

3.4.74 : Møde på Naturhistorisk Museum. »Ud
nyttelsen af Brabrand sø«. 

Ved møde nr. 2 beskæftigede man sig med 
udnyttelsen af Brabrand Sø. Repræsentanter for 
»brugerne« berettede om nuværende tilstande 
og fremkom med ønsker for fremtiden. Desu
den gav en repræsentant for >>Brabrandgrup
pen« (specialstuderende fra Arkitektskolen i 
Århus) en redegørelse for undersøgelser og ana
lyser af Århusborgernes udnyttelse af søen samt 
de mange planer for motorvejens placering. Den 
fremtidige udnyttelse og evt. pleje af området 
blev ligeledes berørt. 

Opfordringen til videre undersøgelser vakte 
stor interesse og har resulteret i, at der siden 
har været otte gmpper med ialt 38 studerende 
i gang med forskellige projekter. T. S. 

23.4.74: Møde på Naturhistolisk Museum. »Rej
seindhyk fra Ecuador.« 

Den 23. apru var Naturhistorisk Forening for 
Jylland inviteret af Jysk Forening for Naturvi
denskab til et foredrag af mag. ·scient. Lauritz 
Holm Nielsen om fire danske botanikeres eks
pedition til Ecuador i foråret 1973. Foredraget, 
der var Jedsaget af pragtfulde farvelysbilleder, 
formede sig som en rejsebeskrivelse og gav mø
dedeltagerne (oa. 35) et fremragende indblik i 
landets natur. T. S. 

15.6.74 : Generalforsamling og ekskursion. Mols
laboratoriet. 

Formanden, P. Bondesen, mindedes i sin be
retning to af foreningens medlemmer, der var 
afgået ved døden i det forløbne år: lærer Ange
lund Svendsen og viceinspektør H. Brandt Las
sen. Sidstnævnte var foreningens kasserer fra 
1939 til 1960. Til formandens beretning i øvligt 
knyttedes nogle bemærkninger af E. Nørgaard, 
der efterlyste større bestyrelsesaktivitet med 
hensyn til at vise foreningens ansigt udadtil og 
til at forøge medlemstilgangen. Kasserenen, Pre
ben Jørgensen, aflagde det reviderede regnskab, 
der balancerer med kr. 47.857,16. Beretning og 
regnskab godkendtes. G. Dam Jeppesen gen
valgtes til bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen afholdtes sammen 
med Jysk Forening for Naturvidenskab en eks
kursion, der begyndte med et besøg på Mols
laboratoriet, som blev forevist af professor H. 
M. Thamdmp. I tilgift fik vi i form af et lys
billedforedrag en redegørelse for de ændringer 
i naturforholdene, der har fundet sted gennem 
de godt 30 år, laboratoriet har bestået. Interes
sante lysbilleder viste forskellige karakteristiske 
lokaliter før og nu, og alle de tilstedeværende 
blev vist overbeviste om, at en vis aktiv natur
pleje (management) er nødvendig. Til dette for
mål benyttes på Molslaboratoriet bl. a. fårehold 
og som noget ganske nyt skotsk højlandskvæg 
af Galloway-racen. 

Efter frokost gik vi under ledelse af Toke 
Skytte gennem Strandkjærslugten, over engen 
og bakkeme til Kildeslugten. Undervejs demon
strerede forskellige specialister de fundne plan
ter og dyr. Dagen sluttede med et besøg ved 
minimuseet i Agri. E. N.  
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fattere til større artikler få 50 særtryk gratis. 

Formændene for de foreninger, der har FLORA og FAUNA som medlemsblad: 

Jylland: museumsinspektør, dr. phil. Poul Bondesen, Naturhistorisk Museum, 
Universitetsparken, 8000 Århus C. 

Sjælland : overlærer Evald Larsen, Vermehrensvej 8, 4100 Ringsted. 

Lollan-Falster: boghandler Erik Pontoppida.n, Langgade 22, 4800 Nykøbing F. 

Fyn : cand. mag., fru Ulla Aabye Jensen, Lembckesvej 19, 5000 Odense. 

Bornholm: overlærer, redaktør Th. Sørensen, 3720 Aakirkeby. 


